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 المرآن

ٌَْها ِمَن الش   اِدِدٌَن }لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤْكَُل ِمْنَها َوتَْطَمِئن  لُلُوبُنَا َونَْعلََم أَْن َلْد َصَدْلتَنَا َونَكُوَن َعلَ
 [ٖٔٔ({ ]المائدة : ٖٔٔ)

 التفسٌر:
ٌمٌنا صدلن فً نبوتن، لال الحوارٌون: نرٌد أن نؤكل من المابدة وتسكن للوبنا لرإٌتها، ونعلم 

وأن نكون من الشاهدٌن على هذه اآلٌة أن هللا أنزلها حجة له علٌنا فً توحٌده ولدرته على ما 
 ٌشاء، وحجة لن على صدلن فً نبوتن.

[، أي:" لال الحوارٌون: نرٌد أن ٖٔٔلوله تعالى:}لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها{ ]المابدة :  
 .(ٔ)نؤكل من المابدة"

إنا إنما للنا ذلن ، وسؤلنان أن تسؤل لنا ربنا لنؤكل من المابدة، فنعلم  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)ٌمٌنًا لدرته على كل شًء"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : نحن محتاجون إلى األكل منها "
 .(ٗ)ٌعنً: أكل تبرن ال أكل حاجة" لال السمعانً:"
}أن نؤكل منها{ أكل تبرن ال أكل حاجة  أي: إنما سؤلنا ألنا نرٌد، لال البؽوي:"

 .(٘)فنستٌمن"
 : (ٙ)[، وجهٌنٖٔٔفً لولهم:} َنؤْكَُل ِمْنَها{ ]المابدة :  وذكر المرطبً:

أنهم أرادوا األكل منها للحاجة الداعٌة إلٌها، وذلن أن عٌسى علٌه السبلم كان إذا خرج  -أحدهما
بعضهم كانوا ٌطلبون منه أن ٌدعو لهم اتبعه خمسة آالؾ أو أكثر، بعضهم كانوا أصحابه و

لمرض كان بهم أو علة، إذ كانوا زمنى أو عمٌانا، وبعضهم كانوا ٌنظرون وٌستهزبون فخرج 

ٌوما إلى موضع فولعوا فً مفازة ولم ٌكن معهم نفمة فجاعوا ولالوا للحوارٌٌن: لولوا لعٌسى 
س الحوارٌٌن وأخبره أن الناس حتى ٌدعو بؤن تنزل علٌنا مابدة من السماء، فجاءه شمعون رأ

ٌطلبون بؤن تدعو بؤن تنزل علٌهم مابدة من السماء، فمال عٌسى لشمعون: لل لهم:}اتموا هللا إن 
 كنتم مإمنٌن{ فؤخبر بذلن شمعون الموم فمالوا له: لل له:}نرٌد أن نؤكل منها{ اآلٌة. 

 الثانً: }نؤكل منها{، لننال بركتها ال لحاجة دعتهم إلٌها. 
 .(2)" وهذا أشبه، ألنهم لو احتاجوا لم ٌنهوا عن السإاللال الماوردي: "

 :(1)[، وجهانٖٔٔوفً لوله تعالى:}لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤْكَُل ِمْنَها{ ]المابدة :  
 أحدهما : أنهم أرادوا األكل منها للحاجة الداعٌة إلٌها .
ٌها ، وهذا أشبه ألنهم لو احتاجوا لم ٌنهوا عن والثانً : أنهم أرادوه تبركاً بها ال لحاجة دعتهم إل

 السإال .
 .(5)[، أي:" وتسكن للوبنا لرإٌتها"ٖٔٔلوله تعالى:}َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبَُنا{ ]المابدة :  

 .(ٓٔ)وتسكن"لال البؽوي:أي:"

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
(2) . 
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
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ٌمول :وتسكن للوبنا ، وتستمّر على وحدانٌته ولدرته على كل ما شاء  لال الطبري:" 
 .(ٔ)وأراد "

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي:إذا شاهدنا نزولها رزلًا لنا من السماء"
أي: ٌزداد إٌمانها، وهو مثل لوله: }َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ{ ]البمرة :  لال السمعانً:"

ٕٙٓ"](ٖ). 
 :(ٗ)[، وجوهٖٔٔوفً لوله تعالى:}َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا{ ]المابدة :  

 تعالى لد بعثن إلٌنا نبٌاً . أحدها : تطمبن إلى أن هللا
 والثانً : تطمبن إلى أن هللا تعالى لد اختارنا لن أعواناً .
 والثالث : تطمبن إلى أن هللا لد أجابنا إلى ما سؤلنا .

 .(٘)تطمبن بؤن هللا لد لبل صومنا وعملنا. حكاه المرطبً عن المهدوي والرابع:
 .(ٙ)اله الثعلبًنستٌمن لدرته وتطمبن تسكن للوبنا. ل والخامس:
[، أي:" ونعلم ٌمٌنا صدلن فً ٖٔٔلوله تعالى:}َونَْعلََم أَْن لَْد َصَدْلتََنا{ ]المابدة :  
 .(2)نبوتن"
 .(1)لال الثعلبً:أي:" بؤنن رسول هللا" 
ًّ  لال الطبري:"  ٌمول :ونعلم أنن لم تكذبنا فً خبرن أنن هلل رسول مرسل ونب
 .(5)مبعوث"

 .(ٓٔ)ونزداد إٌماًنا بن وعلًما برسالتن " لال ابن كثٌر:" أي :
 .(ٔٔ)أي: نزداد إٌمانا بصدلن" لال السمعانً:"
 .(ٕٔ)بؤنن رسول هللا، أي: نزداد إٌمانا وٌمٌنا" لال البؽوي:أي:"

 :(ٖٔ)[، ثبلثة اوجهٖٔٔوفً لوله تعالى:}َونَْعلََم أَْن لَْد َصَدْلتَنَا{ ]المابدة :  

 فً أنن نبً إلٌنا.أحدها: 
 والثانً: صدلتنا فً أننا أعوان لن.
 والثالث: أن هللا لد أجابنا إلى ما سؤلنا.

 :(ٗٔ)[، وجهانٖٔٔ:}َونَْعلََم{ ]المابدة :  وفً لوله تعالى: 
أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه اآلٌة بعد أن لم ٌكن ، وهذا لول من زعم أن السإال كان 

 لبل استحكام المعرفة .
ستزادوا بذلن علماً إلى علمهم وٌمٌناً إلى ٌمٌنهم ، وهذا لول من زعم أن السإال والثانً : أنهم ا

 كان بعد التصدٌك والمعرفة .

                                                             
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (1)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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ٌَْها ِمَن الشَّاِهِدٌَن{ ]المابدة :   [، أي:" وأن نكون من الشاهدٌن ٖٔٔلوله تعالى:}َونَكُوَن َعلَ
ه على ما ٌشاء، وحجة لن على على هذه اآلٌة أن هللا أنزلها حجة له علٌنا فً توحٌده ولدرت

 .(ٔ)صدلن فً نبوتن"
 .(ٕ)}من الشاهدٌن{ هلل بالوحدانٌة والمدرة ولن بالنبوة والرسالة" لال الثعلبً:" 
ٌمول : ونكون على المابدة }من الشاهدٌن{، ٌمول : ممن ٌشهد أن هللا  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ولن على صدلَن فً نبّوتن "أنزلها حجةً لنفسه علٌنا فً توحٌده ولدرته على ما شاء ، 
لال ابن كثٌر:" أي : ونشهد أنها آٌة من عند هللا ، وداللة وحجة على نبوتن وصدق ما 

 .(ٗ)جبت به"
هلل بالوحدانٌة والمدرة، ولن بالنبوة والرسالة، ولٌل: ونكون من  لال البؽوي:أي:"

 .(٘)الشاهدٌن لن عند بنً إسرابٌل إذا رجعنا إلٌهم"
َها ِمَن الشَّاِهِدٌَن{ ]المابدة : ولوله   ٌْ  :(ٙ)[، ٌحتمل وجهٌنٖٔٔتعالى:}َونَكُوَن َعلَ

 أحدهما : من الشاهدٌن لن عند هللا بؤنن لد أدٌت ما بعثن به إلٌنا . 
والثانً : من الشاهدٌن عند من ٌؤتً من لومنا بما شاهدناه من اآلٌات الدالة على أنن نبً إلٌهم 

 وإلٌنا .
 الفوابد:
فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هإالء الحوارٌٌن ٌرٌدون من اآلٌات ما ٌمؤل بطونهم، إذ  من -ٔ

}اْدُخلُوا  :بدإوا باألكل }نُِرٌُد أَْن َنؤْكَُل ِمْنَها{ أول ما بدإوا، فٌشبه لول الٌهود لما لٌل لهم
ًدا{]النساء  َطة، أُمروا [ فدخلوا على أستاههم، على أدبارهم، ٌمولون: ِحنْ ٗ٘ٔاْلبَاَب سُجَّ

ًٌا وهو ملء  أن ٌمولوا: ِحّطة، ٌعنً: احطط عنا ذنوبنا، لكن لالوا: ال، نبؽً شٌبًا ثان
البطن، حنطة، هإالء ٌشبه هذا، واألصل واحد فكلهم من بنً إسرابٌل، فبل عجب أن 

 ٌكون سإالهم متمارًبا.
 أن لولهم: }ونعلم أن لد صدلتنا{ دال على شكهم وارتٌابهم. -ٕ
هذه اآلٌة: أن ولوع الشًء ٌعطً ٌمٌنًا أكثر من الخبر به، ومنه لول النبً ومن فوابد  -ٖ

ٌَْس اْلَخَبُر َكاْلُمعَاٌََنةِ »صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم: ، ولهذا أمثلة، منها لول (2)«لَ
ٌَْؾ تُْحًِ اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَالَ  بَلَى  إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم:}َرّبِ أَِرنًِ َك

 }َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا{. :[ نؤخذ هذا من لولهَٕٓٙولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ{]البمرة 
}َونَْعلََم أَْن لَْد  :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن آٌات األنبٌاء ٌزداد بها تصدٌمهم؛ لموله -ٗ

 َصَدْلتَنَا{، أي أخبرتنا بالصدق.
َها ِمَن الشَّاِهِدٌَن{،  :مخبرٌن؛ لمولهمومنها: ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة ال -٘ ٌْ }َونَكُوَن َعلَ

وٌمكن أن ٌُستدل بهذا أًٌضا على أن الصحابة رضً هللا عنهم لولهم حك وحجة؛ ألنهم 
شاهدوا النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وشاهدوا آٌاته، وأٌمنوا بها أكثر من 

 .ؼٌرهم، وفهموها أكثر من ؼٌرهم
 

 المرآن
ِلنَا َوآخِ }لَاَل  ٌْنَا َمائَِدةً ِمَن الس َماِء تَكُوُن لَنَا ِعًٌدا أِلَو  ِرنَا َوآًٌَة ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم الل ُهم  َرب نَا أَْنِزْل َعلَ

اِزلٌَِن ) ٌُْر الر   [ٗٔٔ({ ]المائدة : ِٗٔٔمْنَن َواْرُزْلنَا َوأَْنَت َخ

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .( من حدٌث ابن عباس2ٕٗٗأخرجه أحمد )(2)
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 التفسٌر:
فدعا ربه جل وعبل لاببل: ربنا أنزل علٌنا مابدة طعام من أجاب عٌسى بن مرٌم طلب الحوارٌٌن 

ٌا -السماء، نتخذ ٌوم نزولها عًٌدا لنا، نعظمه نحن وَمن بعدنا، وتكون المابدة عبلمة وحجة منن 
 على وحدانٌتن وعلى صدق نبوتً، وامنحنا من عطابن الجزٌل، وأنت خٌر الرازلٌن. -أهلل

نَا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء{ ]المابدة : لوله تعالى:}لَاَل ِعٌَسى اْبُن مَ   ٌْ ْرٌََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَْنِزْل َعلَ
[، أي:" أجاب عٌسى بن مرٌم طلب الحوارٌٌن فدعا ربه جل وعبل لاببل: ربنا أنزل علٌنا ٗٔٔ

 .(ٔ)مابدة طعام من السماء"
 ، أنه أجاب الموم إلى ما وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن نبٌه عٌسى ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

 .(ٕ)سؤلوا من مسؤلة ربه مابدةً تنزل علٌهم من السماء "
لال أبو السعود:" لما رأى علٌه السبلم أن لهم ؼرضا صحٌحا فً ذلن وأنهم ال ٌملعون  

عنه أزمع على استدعابها واستنزالها وأراد أن ٌلزمهم الحجة بكمالها روي أنه صلى هللا علٌه 
لم اؼتسل ولبس المسح وصلى ركعتٌن فطؤطؤ رأسه وؼض بصره، ثم لال }اللهم ربنا{ ناداه وس

سبحانه وتعالى مرتٌن مرة بوصؾ األلوهٌة الجامعة لجمٌع الكماالت ومرة بوصؾ الربوبٌة 
المنببة عن التربٌة إظهارا لؽاٌة التضرع ومبالؽة فً االستدعاء، }مابدة من السماء{، أي كابنة 

 .(ٖ)ء نازلة منها"من السما
 :(ٗ)، أن ٌنزل علٌهم المابدة،  وجهان -علٌه السبلم-وفً سإال عٌسى 

 أحدهما : أنه تفضل علٌهم بالسإال ، وهذا لول من زعم أن السإال بعد استحكام المعرفة .
والثانً : أنه رؼبة منه إلى هللا تعالى فً إظهار صدله لهم ، وهذا لول من زعم أن السإال لبل 

 كام المعرفة .استح
 على لولٌن:« اللهم»لال أبو بكر: واختلفوا فً معنى  

«: اللهم»أحدهما: فمال أبو زكرٌاء ٌحٌى بن زٌاد  الفراء ، وأبو العباس أحمد بن ٌحٌى: معنى 
ٌا هللا أمنا بمؽفرتن، فتركت العرب الهمزة: فاتصلت المٌم بالهاء: وصارا كالحرؾ الواحد، 

 .(٘)فؤسمطت، «ٌا»واكتفً به من 
، لال (ٙ)«اللهم»على « ٌا»والدلٌل على صحة لول الفراء وأبً العباس إدخال العرب 

 :(2)الفراء أنشدنً الكسابً
 وما علٌن أن تمولً كلما              سبحت أو هللت ٌا اللهم
 أردد علٌنا شٌخنا مسلما               فإننا من خٌره لن نْعَدما

 :(1)وأنشد لطرب
 ما معظم ألما                  ألول ٌا اللهم ٌا اللهماإنً إذا 

 .(5)فؤلن ضرورة الشعر جوزته
، معناه: ٌا هللا. لاال: فجعلت «اللهم»لال الخلٌل بن أحمد وعمرو بن عثمان سٌبوٌه: والثانً: و

 .(ٓٔ)«ٌا»العرب المٌم بدال من

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٓ/  ٔمعانً المرآن انظر:  (٘)
 .ٕ٘/ٔانظر: الزاهر فً معانً كلمات الناس: (ٙ)
 .ورواٌته:اللهما". 1ٖ٘/  ٔوالخزانة :  ٖٕٓ/  ٔالبٌت ببل عزو فً معانً المرآن للفراء:  (2)
إلى أبً خراش  ٕٙٔ/  ٗ. ونسب فً المماصد 1ٖ٘/  ٔ، الخزانة ٖٔٗ، اإلنصاؾ ٘ٙٔنوادر أبً زٌد (1)

 .الهذلً ولم أجده فً دٌوان الهذلٌٌن
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 ٕ٘/ٔ، والزاهر فً معانً كلمات الناس:ٕٙٗ/  ٙوانظر: تهذٌب اللؽة:  .ٖٓٔ/  ٔالكتاب (ٓٔ)
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ِلنَا َوآِخِرَنا{  [، أي:" نتخذ ٌوم نزولها عًٌدا ٗٔٔ]المابدة :  لوله تعالى:}تَكُوُن لََنا ِعًٌدا أِلَوَّ
 .(ٔ)لنا، نعظمه نحن وَمن بعدنا"

لال السعدي:" أي: ٌكون ولت نزولها عٌدا وموسما، ٌتذكر به هذه اآلٌة العظٌمة، فتحفظ  
وال تنسى على مرور األولات وتكرر السنٌن، كما جعل هللا تعالى أعٌاد المسلمٌن ومناسكهم 

 .(ٕ)نبها على سنن المرسلٌن وطرلهم الموٌمة، وفضله وإحسانه علٌهم"مذكرا آلٌاته، وم
 .(ٖ)العٌد: المراد به: ٌوم السرور لهم" لال السمعانً:"

ِلَنا َوآِخِرنَا{ ]المابدة :    [، ثبلثة تاوٌبلت:ٗٔٔوفً لوله تعالى:}تَكُوُن َلنَا ِعًٌدا أِلَوَّ
، وابن (٘)، والسدي(ٗ)نحن ومن بعدنا لاله لتادة أحدها : نتخذ الٌوم الذي أنزلت فٌه عٌداً نعظمه

 .(ٙ)جرٌج
 ولٌل : إن المابدة أنزلت علٌهم فً ٌوم األحد ؼداة وعشٌة ، ولذلن جعلوا األحد عٌداً.

 .(2)لال سفٌان:"}تكون لنا عًٌدا{، لالوا : نصلً فٌه. نزلت مرتٌن"
ً لنا ولمن بعدنا. ذكره الطبري عن  والثانً : معناه: عابدة من هللا تعالى علٌنا ، وبرهانا

 .(1)آخرٌن
أي عابدا من علٌنا وحجة وبرهانا والعٌد اسم لما أعتد به وعاد إلٌن من  لال الثعلبً:" 

كل شًء ومنه لٌل: أٌام الفطر واألضحى عٌد ألنهما ٌعودان كل سنة، وٌمال: لطٌؾ الخٌال 
 :(5)عٌد، لال الشاعر

 .(ٓٔ)"ومرَّ طٌؾ من األهوال َطراَّق    ٌا عٌد مالن من شوق وإٌراق          
 فإنه أراد الخٌال الذي ٌعتاده.

 .(ٔٔ)والثالث : ٌعنً نؤكل منها جمٌعاً ، أولنا وآخرنا ، لاله ابن عباس
لال الطبري:" وأولى األلوال بالصواب ، لوُل من لال : معناه : تكون لنا عًٌدا ، نعبد  

فٌه ، كما ٌعبد الناس فً أعٌادهم، ألن المعروؾ من ربنا فً الٌوم الذي تنزل فٌه ، ونصلً له 
، ما ذكرنا ، دون المول الذي لاله من لال : معناه : «العٌد»كبلم الناس المستعمل بٌنهم فً 

عابدة من هللا علٌنا،وتوجٌه معانً كبلم هللا إلى المعروؾ من كبلم من خوطب به ، أولى من 
 لسبٌل.توجٌهه إلى المجهول منه ، ما وجد إلٌه ا

وأما لوله : }ألولنا وآخرنا{، فإن األولى من تؤوٌله بالصواب ، لوُل من لال : تؤوٌله : 
لؤلحٌاء منا الٌوم ، ومن ٌجًء بعدنا منا، للعلة التً ذكرناها فً لوله : }تكون لنا عًٌدا{، ألن 

 .(ٕٔ)ذلن هو األؼلب من معناه"
 .(ٖٔ)اب الدعاء، بالجزم على جو«تكن لنا»ولرأ عبد هللا واألعمش: 

 -ٌا أهلل-[، أي:" وتكون المابدة عبلمة وحجة منن ٗٔٔلوله تعالى:}َوآٌَةً ِمْنَن{ ]المابدة :  
 .(ٗٔ)على وحدانٌتن وعلى صدق نبوتً"

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص551ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص552ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص555ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:صٖٓٓٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 ٌصؾ فٌه الثور الوحشً.. 2ٕٕٔ - 2ٕٕٓ/ ٖالبٌت لتؤبط شرا، انظر: تهذٌب اللؽة، مادة"عاد":ص  (5)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:صٖٔٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالثعلبً:انظر: تفسٌر  (ٖٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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لال ابن كثٌر:" أي : دلٌبل تنصبه على لدرتن على األشٌاء ، وعلى إجابتن دعوتً ، 
 .(ٔ)فٌصدلونً فٌما أبلؽه عنن "

 .(ٕ)[، أي:" وامنحنا من عطابن الجزٌل"ٗٔٔتعالى:}َواْرُزْلنَا{ ]المابدة : لوله  
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : من عندن رزلًا هنٌبًا ببل كلفة وال تعب"

لال السعدي:" أي: اجعلها لنا رزلا، فسؤل عٌسى علٌه السبلم نزولها وأن تكون لهاتٌن  
 .(ٗ)، ومصلحة الدنٌا، وهً أن تكون رزلا"المصلحتٌن، مصلحة الدٌن بؤن تكون آٌة بالٌة

اِزلٌَِن{ ]المابدة :   ٌُْر الرَّ [، أي:" فإِنن خٌر من ٌعطً ٗٔٔلوله تعالى:}َوأَْنَت َخ
 .(٘)وٌرزق"
 الفوابد:
أن األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ال ٌستطٌعون أن ٌؤتوا بكل ما ٌُطَلب منهم، وأنهم  -ٔ

 وٌلجبون إلٌه.كؽٌرهم مفتمرون إلى هللا ٌسؤلونه 
ومن فوابد هذه اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان فً حال الدعاء أن ٌذكر هذٌن المعنٌٌن:  -ٕ

األلوهٌة والربوبٌة؛ لموله:}اللَُّهمَّ َربَّنَا{؛ ألن هذا نوع من التوسل، ٌتوسل اإلنسان بؤلوهٌة 
 هللا عز وجل وربوبٌته.

السبلم أجاب الحوارٌٌن على ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى علٌه الصبلة و -ٖ
َنا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء{ كما لالوا هم ٌْ }َهْل  :وجه األمانة التامة؛ ألنه لال:}َربَّنَا أَْنِزْل َعلَ

ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء{. َل َعلَ  ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌَُنّزِ
ا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هذه المابدة تكون عٌدً  -ٗ

عٌد لهم. فإذا لال لابل: هل هذا ٌمتضً أن نمول: كلما مر ولت المناسبات فإننا نجعله 
عٌداً؟ فالجواب: ال؛ ألن هذه األشٌاء لٌس فٌها لٌاس، وهً كانت عًٌدا بطلب من؟ بطلب 

 نبٌهم، بطلب نبٌهم علٌه الصبلة والسبلم.
لعبادة هللا بالصبلة والذكر شكراً هلل تعالى وفً اإلسبلم عٌدان: مشروعٌة األعٌاد الدٌنٌة  -٘

 األضحى والفطر.
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن ما جاء على خبلؾ المعهود، وكان خارلًا للعادة فهو  -ٙ

آٌة؛ لموله:}َوآٌَةً ِمْنَن{، ووجه هذا أنه لم ٌعهد أن المابدة تنزل من السماء ِعٌاًنا ٌشاهدها 
ٌكون نزولها آٌة ودلٌبًل على  -وال سٌما أنه بطلب بعد التراح-فٌكون نزولها الناس، 

 صدق من تكلم بالرسالة.
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى بن مرٌم مفتِمر إلى هللا تعالى؛ إلى عطابه،   -2

 وٌنبنً على هذه الفابدة بطبلن دعوى النصارى أنه إله.
هللا تبارن وتعالى خٌر الرازلٌن، وهذا فرد من لاعدة  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن -1

ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى{]النحل :عامة وهً لول هللا تعالى [ فكل وصؾ كمال هللف منه ٓٙ:}َوّلِِلَّ
 األعلى.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إطبلق الرزق على ؼٌر هللا عز وجل، بمعنى أنه ٌصح أن   -5
زق بمعنى العطاء، ولكن الرزق األكمل واألوفى هو نصؾ ؼٌر هللا بؤنه رازق؛ ألن الر

 .رزق هللا تبارن وتعالى
أن من محاسن هذا الدعاء أنه أخر ذكر الفابدة المادٌة للمابدة عن ذكر فابدتها الدٌنٌة  -ٓٔ

 الروحٌة، بعكس ما فعله الحوارٌون، إذ لدموا األكل على ؼٌره من الفوابد األخرى.
 

                                                             
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٙٗصفوة التفاسٌر: (٘)
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 المرآن
ُ إِنًِّ بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَمِ  }لَاَل ّللا  بُهُ َعذَابًا اَل أَُعذِّ ٌْكُْم فََمْن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمْنكُْم فَِإنًِّ أَُعذِّ لَُها َعلَ ٌَن ُمنَّزِ

 [٘ٔٔ({ ]المائدة : ٘ٔٔ)
 التفسٌر:

لال هللا تعالى: إنً منزل مابدة الطعام علٌكم، فمن ٌجحد منكم وحدانٌتً ونبوة عٌسى علٌه 
 نزول المابدة فإنً أعذبه عذابًا شدًٌدا، ال أعذبه أحًدا من العالمٌن. السبلم بعد
ٌْكُْم{ ]المابدة :   لَُها َعلَ ُ إِنًِّ ُمَنّزِ [، أي:" لال هللا تعالى: إنً منزل ٘ٔٔلوله تعالى:}لَاَل َّللاَّ

 .(ٔ)"مابدة الطعام علٌكم
 واختلفوا فً نزول المابدة على ثبلثة ألاوٌل .

 .(ٕ)مثل ضربه هللا تعالى لخلمه ، ٌنهاهم به عن مسؤلة اآلٌات ألنبٌابه ، لاله مجاهدأحدها : أنه 
بُهُ َعذَاباً الَّ  والثانً : أنهم سؤلوا ووعدهم باإِلجابة ، فلما لال لهم }َفَمن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمنكُْم فَإِنًِّ أَُعذِّ

َن اْلعَالَِمٌَن{، استعفوا منها فل بُهُ أََحداً ّمِ ، وهو مري عن مجاهد (ٖ)م تنزل علٌهم ، لاله الحسنأَُعذِّ
 .(ٗ)اٌضا

لال ابن كثٌر:" وهذه أسانٌد صحٌحة إلى مجاهد والحسن ، ولد ٌتموى ذلن بؤن خبر  
المابدة ال تعرفه النصارى ولٌس هو فً كتابهم ، ولو كانت لد نزلت لكان ذلن مما ٌتوفر 

كتابهم متواتًرا ، وال ألل من اآلحاد ، وهللا أعلم. الدواعً على نمله ، وكان ٌكون موجوًدا فً 
 .(ٙ)"(٘)ولكن الذي علٌه الجمهور أنها نزلت ، وهو الذي اختاره ابن جرٌر

والثالث : أنهم سؤلوا فؤجابهم ، ولم ٌستعفوا ، ألنه ما حكى االستعفاء عنهم ، ثم أنزلها علٌهم ، 
 ألنه لد وعدهم ، وال ٌجوز أن ٌخلؾ وعده .

 ل بهذا اختلفوا فً الذي كان علٌها حٌن نزلت على ألوال:ومن لا

 .(2)أحدها : أنه كان علٌها ثمار الجنة ، لاله لتادة
 .(1)والثانً : أنه كان عٌها خبز ولحم ، لاله عمار بن ٌاسر

وروي عمار بن ٌاسر لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "نزلت المابدة خبًزا ولحًما ، وأُمروا أن ال  
 .(5)ٌخونوا وال ٌدَّخروا وال ٌرفعوا لؽٍد ، فخانوا واّدخروا ورفعوا ، فمسخوا لردة وخنازٌر"

والثالث : أنه كان علٌها سبعة أرؼفة وسبعة أْحوات ، ٌؤكلون منها ما شاإوا. لال : فسرق 
 .(ٓٔ)بعضهم منها ولال : " لعلها ال تنزل ؼًدا! " ، فرفعت . لاله إسحاق بن عبد هللا

 .(ٔٔ)ع : كان علٌها سمكة فٌها طعم كل الطعام ، لاله عطاء ، وعطٌةوالراب
 .(ٖٔ)، وأبو عبدالرحمن السلمً(ٕٔ)والخامس:أنه كان خبزا وسمكا. لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)، وزادان(ٗٔ)والسادس : كان علٌها كل طعام إال اللحم ، لاله مٌسرة

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٔٔ(:ص5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔٔ(:صٕٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔٔ(:صٕٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٔٔ(:صٖ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٕ/ٔٔ(ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٕ-1ٕٕ/ٔٔ(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕٕ/ٔٔ(ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٗٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:صٖٙٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:ص1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٔ)هوالسابع : نزل علٌهم لرصة من شعٌر وأحوات. لاله مهب بن منب
، وهو مرٌو عن ابن عباس فً رواٌة (ٕ)والثامن: أنه الطعام ٌنزل علٌهم حٌث نزلوا. لاله مجاهد

 .(ٖ)رواٌة عكرمة
ً فً سفرة ، وكانوا ومن معهم نحو خمسة  والتاسع: رؼٌفان وحوتان ، أكلو منها أربعٌن ٌوما

فخانوا وادخروا آالؾ ، لاله جوٌبر . وأُِمُروا أن ٌؤكلوا منها وال ٌخونوا وال ٌدخروا ، 
فَُرفِعَتْ 
(ٗ). 
لال الطبري:" والصواب من المول عندنا فً ذلن أن ٌمال : إن هللا تعالى ذكره أنزل  

المابدة على الذٌن سؤلوا عٌسى مسؤلتَه ذلن ربَّه، وإنما للنا ذلن ، للخبر الذي روٌنا بذلن عن 
 ، ؼٌر من انفرد بما ذكرنا عنه. رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأهل التؤوٌل من بعدهم

وبعُد ، فإن هللا تعالى ذكره ال ٌخلؾ وعَده ، وال ٌمع فً خبره اْلُخلؾ ، ولد لال تعالى 
ذكره مخبًرا فً كتابه عن إجابة نبٌه عٌسى ملسو هيلع هللا ىلص حٌن سؤله ما سؤله من ذلن : }إنً منزلها 

منزلها علٌكم{، ثم ال ٌنزلها ، ألن ذلن منه علٌكم{، وؼٌر جابز أن ٌمول تعالى ذكره : }إنً 
تعالى ذكره خبر ، وال ٌكون منه خبلؾ ما ٌخبر. ولو جاز أن ٌمول : }إنً منزلها علٌكم{، ثم ال 
ٌنزلها علٌهم ، جاز أن ٌمول : }فمن ٌكفر بعد منكم فإنًّ أعذبه عذابًا ال أعذبه أحًدا من 

به ، فبل ٌكون لوعده وال لوعٌده حمٌمة وال صحة. العالمٌن{، ثم ٌكفر منهم بعد ذلن ، فبل ٌعذّ 
 .(٘)وؼٌر جابز أن ٌوصؾ ربنا تعالى ذكره بذلن"

الصواب ، كما دلت علٌه األخبار واآلثار  -وهللا أعلم  -وهذا المول هو  لال ابن كثٌر:"
عن السلؾ وؼٌرهم. ولد ذكر أهل التارٌخ أن موسى بن نصٌر نابب بنً أمٌة فً فتوح ببلد 

ؽرب ، وجد المابدة هنالن مرصعة بالآللا وأنواع الجواهر ، فبعث بها إلى أمٌر المإمنٌن الم
الولٌد بن عبد الملن ، بانً جامع دمشك ، فمات وهً فً الطرٌك ، فحملت إلى أخٌه سلٌمان بن 

جواهر عبد الملن الخلٌفة بعده ، فرآها الناس وتعجبوا منها كثًٌرا لما فٌها من الٌوالٌت النفٌسة وال
 .(ٙ)الٌتٌمة. وٌمال إن هذه المابدة كانت لسلٌمان بن داود ، علٌهما السبلم ، فاهلل أعلم"

والصحٌح الذي علٌه األكثرون: أنها نزلت، لموله تعالى: }إنً منزلها  لال البؽوي:"
 .(2)تابعٌن"علٌكم{، وال خلؾ فً خبره، لتواتر األخبار فٌه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة وال

لرأ نافع وعاصم وابن عامر:}إنً منزلها{ مشددة، " ألنها نزلت مرات، والتفعٌل ٌدل  
 .(1)على التكرٌر مرة بعد أخرى"

 .(5)ولرأ البالون }منزلها{ خفٌفة
[، أي:" فمن ٌجحد منكم وحدانٌتً ٘ٔٔلوله تعالى:}فََمْن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمْنكُْم{ ]المابدة :  

 .(ٓٔ)"علٌه السبلمونبوة عٌسى 
 .(ٔٔ)لال السدي:" بعد ما جاءته المابدة" 

 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فمن كذب بها من أمتن ٌا عٌسى وعاندها "
 .(ٔ)أي: بعد نزول المابدة" لال البؽوي:"

                                                             
 .2ٕٕ/ٔٔ(2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٕ/ٔٔ(:صٖٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة :   بُهُ َعذَاًبا اَل أَُعذِّ [، أي:" فإنً ٘ٔٔلوله تعالى:}فَإِّنًِ أَُعذِّ
 .(ٕ)"أعذبه عذابًا شدًٌدا، ال أعذبه أحًدا من العالمٌن

 .(ٖ)لال السدي:" ٌمول: أعذبه عذابا ال ٌعذب به أحد من العالمٌن ؼٌر أهل المابدة" 
لال ابن كثٌر:" أي : من عالمً زمانكم ، كموله : } َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن 

[،وكموله : } إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ِفً الدَّْرِن األْسفَِل ِمَن النَّاِر { ]النساء : ٙٗأََشدَّ اْلعَذَاِب { ]ؼافر : 
ٔٗ٘"](ٗ). 

 .(٘)أي: جنس عذاب لم أعذب به أحدا" لال السمعانً:"
لال السعدي:" ألنه شاهد اآلٌة الباهرة وكفر عنادا وظلما، فاستحك العذاب األلٌم  
 .(ٙ)ماب الشدٌد"والع

 [، ٌحتمل وجهٌن:٘ٔٔولوله تعالى:} ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة :  
، وابن (5)، ومجاهد(1)، ولتادة(2)وهذا لول أبو العالٌةأحدهما : ٌعنً من عالمً زمانهم .

 .(ٓٔ)زٌد
 .(ٔٔ)لال أبو العالٌة:" فإن لكل زمان عالما"

 .(ٕٔ)الماورديوالثانً : من سابر العالمٌن كلهم. ذكره 
 .(ٖٔ)الجم الؽفٌر من الناس" لال الزمخشري: العالمٌن:أي:" 

 وفٌهم لوالن : 
 .(٘ٔ)، وسلمان الخٌر(ٗٔ)أحدهما : هو أن ٌمسخهم لردة ، لاله عمار بن ٌاسر

عن سلمان الخٌر:" فلما أمسى المرتابون بها، وأخذوا مضاجعهم فً أحسن صورة مع  
اللٌل مسخهم هللا خنازٌر، فؤصبحوا ٌتبعون األلذار فً نسابهم آمنٌن، فلما كان فً آخر 

 .(ٙٔ)الكناسات"

والثانً : أنه جنس من العذاب ال ٌعذب به ؼٌرهم ألنهم كفروا بعد أن رأوا من اآلٌات ما لم ٌره 
 .(2ٔ)ؼٌرهم ، فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً 

المنافمون ، ومن كفر من أصحاب لال عبدهللا بن عمر:"إن أشّد الناس عذابًا ثبلثة :  
 .(1ٔ)المابدة ، وآل فرعون"

عن سلمان الخٌر ؛ أنه لال : "لما سؤل الحوارٌون عٌسى ابن مرٌم أخرج ابن ابً حاتم  
المابدة ، كره ذلن جدا ولال : النعوا بما رزلكم هللا فً األرض ، وال تسؤلوا المابدة من السماء ، 

ن ربكم ، وإنما هلكت ثمود حٌن سؤلوا نبٌهم آٌة ، فابتلوا بها فإنها إن نزلت علٌكم كانت آٌة م
                                                                                                                                                                               

 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5الطبري)( أخرجه 2)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)1)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)5)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .1ٙ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٗ)انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم (٘ٔ)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٖٖٕ/ٔٔ(:صٖٕٕٓٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
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حتى كان بََوارهم فٌها. فؤبوا إال أن ٌؤتٌهم بها ، فلذلن لالوا : } نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا 
 { اآلٌة.

ولبس الشعر األسود  فلما رأى عٌسى أن لد أبوا إال أن ٌدعو لهم بها ، لام فؤلمى عنه الصوؾ ،
، وجبة من شعر ، وعباءة من شعر ، ثم توضؤ واؼتسل ، ودخل مصبله فصلى ما شاء هللا ، 
فلما لضى صبلته لام لابًما مستمبل المبلة وصؾ لدمٌه حتى استوٌا ، فؤلصك الكعب بالكعب 
وحاذى األصابع ، ووضع ٌده الٌمنى على الٌسرى فوق صدره ، وؼض بصره ، وطؤطؤ رأسه 
خشوًعا ، ثم أرسل عٌنٌه بالبكاء ، فما زالت دموعه تسٌل على خدٌه وتمطر من أطراؾ لحٌته 
حتى ابتلت األرض حٌال وجهه من خشوعه ، فلما رأى ذلن دعا هللا فمال : } اللَُّهمَّ َربَّنَا أَنزْل 

ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء { فؤنزل هللا علٌهم سُْفَرة حمراء بٌن ؼمامت ٌن : ؼمامة فولها وؼمامة َعلَ
تحتها ، وهم ٌنظرون إلٌها فً الهواء منمضة من فلن السماء تهوي إلٌهم ، وعٌسى ٌبكً خوًفا 

فٌها : أنه ٌعذب من ٌكفر بها منهم بعد نزولها عذابًا لم ٌعذبه  -للشروط التً أتخذها هللا علٌهم 
م اجعلها رحمة ، إلهً ال تجعلها عذابًا وهو ٌدعو هللا من مكانه وٌمول : الله -أحًدا من العالمٌن 

، إلهً كم من عجٌبة سؤلتن فؤعطٌتنً ، إلهً اجعلنا لن َشكَّارٌن ، إلهً أعوذ بن أن تكون 
 أنزلتها ؼضبًا وجزاء ، إلهً اجعلها سبلمة وعافٌة ، وال تجعلها فتنة ومثلة.

صحابه حوله ، فما زال ٌدعو حتى استمرت السُّْفرة بٌن ٌدي عٌسى ، والحوارٌٌن وأ
ٌَجدون رابحة طٌبة لم ٌجدوا فٌما مضى رابحة مثلها لط ، وَخرَّ عٌسى والحوارٌون هلل سجًدا 
شكًرا بما رزلهم من حٌث لم ٌحتسبوا وأراهم فٌه آٌة عظٌمة ذات عجب وعبرة ، وألبلت الٌهود 

ل عٌسى. ٌنظرون فرأوا أمًرا عجًٌبا أورثهم كمًدا وؼًما ، ثم انصرفوا بؽٌظ شدٌد وألب
والحوارٌون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة ، فإذا علٌها مندٌل مؽطى. لال عٌسى : من 
أجرإنا على كشؾ المندٌل عن هذه السفرة ، وأوثمنا بنفسه ، وأحسننا ببلء عند ربه ؟ فلٌكشؾ 

عن هذه اآلٌة حتى نراها ، ونحمد ربنا ، ونذكر باسمه ، ونؤكل من رزله الذي رزلنا. فمال 
لحوارٌون : ٌا روح هللا وكلمته ، أنت أوالنا بذلن ، وأحمنا بالكشؾ عنها. فمام عٌسى ، علٌه ا

السبلم ، واستؤنؾ وضوًءا جدًٌدا ، ثم دخل مصبله فصلى كذلن ركعات ، ثم بكى بكاء طوٌبل 
ودعا هللا أن ٌؤذن له فً الكشؾ عنها ، وٌجعل له ولمومه فٌها بركة ورزلًا. ثم انصرؾ فجلس 

ى السفرة وتناول المندٌل ، ولال : "باسم هللا خٌر الرازلٌن" ، وكشؾ عن السفرة ، فإذا هو إل
علٌها سمكة ضخمة مشوٌة ، لٌس علٌها بواسٌر ، ولٌس فً جوفها شون ، ٌسٌل السمن منها 
سٌبل لد نضد حولها بمول من كل صنؾ ؼٌر الكراث ، وعند رأسها خل ، وعند ذنبها ملح ، 

مسة أرؼفة ، على واحد منها زٌتون ، وعلى اآلخر ثمرات ، وعلى اآلخر وحول البمول خ
 خمس رمانات.

فمال شمعون رأس الحوارٌٌن لعٌسى : ٌا روح هللا وكلمته ، أمن طعام الدنٌا هذا أم من 
طعام الجنة ؟ فمال : أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من اآلٌات ، وتنتهوا عن تنمٌر المسابل ؟ 

علٌكم أن تعالبوا فً سبب نزول هذه اآلٌة! فمال شمعون : وإله إسرابٌل ما أردت بها ما أخوفنً 
ٌمة. فمال عٌسى ، علٌه السبلم : لٌس شًء مما ترون من طعام الجنة وال من  ّدِ سإاال ٌا ابن الّصِ
فكان طعام الدنٌا ، إنما هو شًء ابتدعه هللا فً الهواء بالمدرة العالٌة الماهرة ، فمال له : كن. 

أسرع من طرفة عٌن ، فكلوا مما سؤلتم باسم هللا واحمدوا علٌه ربكم ٌُمدكم منه وٌَزدكم ، فإنه 
 بدٌع لادر شاكر.

فمالوا : ٌا روح هللا وكلمته ، إنا نحب أن تُرٌنا آٌة فً هذه اآلٌة. فمال عٌسى : سبحان  
أخرى ؟ ثم ألبل عٌسى ، علٌه السبلم هللا! أما اكتفٌتم بما رأٌتم فً هذه اآلٌة حتى تسؤلوا فٌها آٌة 

، على السمكة ، فمال : ٌا سمكة ، عودي بإذن هللا حٌة كما كنت. فؤحٌاها هللا بمدرته ، 
ظ كما ٌتلمظ األسد ، تدور عٌناها لها بصٌص ،  فاضطربت وعادت بإذن هللا حٌة طرٌة ، تَلَمَّ

ى عٌسى ذلن منهم لال : ما لكم وعادت علٌها بواسٌرها. ففزع الموم منها وانحازوا. فلما رأ
تسؤلون اآلٌة ، فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ؟ ما أخوفنً علٌكم أن تعالبوا بما تصنعون! ٌا 

 سمكة ، عودي بإذن هللا كما كنت. فعادت بإذن هللا مشوٌة كما كانت فً خلمها األول.
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حن بعد فمال عٌسى : فمالوا لعٌسى : كن أنت ٌا روح هللا الذي تبدأ باألكل منها ، ثم ن
معاذ هللا من ذلن! ٌبدأ باألكل من طلبها. فلما رأى الحوارٌون وأصحابهم امتناع نبٌهم منها ، 
خافوا أن ٌكون نزولها َسْخطة وفً أكلها َمثُلةً ، فتحاموها. فلما رأى ذلن عٌسى دعا لها الفمراء 

ْمنى ، ولال : كلوا من رزق ربكم ، ودعوة نبٌكم ، واحم دوا هللا الذي أنزلها لكم ، فٌكون والزَّ
َمْهنَُإها لكم ، وعموبتها على ؼٌركم ، وافتتحوا أكلكم باسم هللا ، واختموه بحمد هللا ، ففعلوا ، 
فؤكل منها ألؾ وثبلثمابة إنسان بٌن رجل وامرأة ، ٌصدرون عنها كل واحد منهم شبعان ٌتجشؤ 

ذ أنزلت من السماء ، لم ٌنتمص منها شًء ، ، ونظر عٌسى والحوارٌون فإذا ما علٌها كهٌبته إ
ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ٌنظرون ، فاستؽنى كل فمٌر أكل منها ، وبرئ كل َزِمٍن أكل منها 

 ، فلم ٌزالوا أؼنٌاء ِصَحاًحا حتى خرجوا من الدنٌا.
وندم الحوارٌون وأصحابهم الذٌن أبوا أن ٌؤكلوا منها ندامة ، سالت منها أشفارهم ، 
وبمٌت حسرتها فً للوبهم إلى ٌوم الممات ، لال : فكانت المابدة إذا نزلت بعد ذلن ألبلت بنو 
إسرابٌل إلٌها من كل مكان ٌسعون ٌزاحم بعضهم بعًضا : األؼنٌاء والفمراء ، والصؽار والكبار 
، واألصحاء والمرضى ، ٌركب بعضهم بعًضا. فلما رأى ذلن جعلها نوابب ، تنزل ٌوًما وال 

نزل ٌوًما. فلبثوا فً ذلن  أربعٌن ٌوًما ، تنزل علٌهم ِؼبًّا عند ارتفاع الُضَحى  فبل تزال ت
موضوعة ٌإكل منها ، حتى إذا لاموا ارتفعت عنهم. بإذن هللا إلى جو السماء ، وهم ٌنظرون 

 إلى ظلها فً األرض حتى توارى عنهم.
جعل رزلً المابدة للٌتامى لال : فؤوحى هللا إلى نبٌه عٌسى ، علٌه السبلم ، أن ا

منَى دون األؼنٌاء من الناس ، فلما فعل ذلن ارتاب بها األؼنٌاء من الناس ،  والفمراء والزَّ
وَؼمطُوا ذلن ، حتى َشكُّوا فٌها فً أنفسهم وشككوا فٌها الناس ، وأذاعوا فً أمرها المبٌح 

لمرتابٌن حتى لالوا لعٌسى : والمنكر ، وأدرن الشٌطان منهم حاجته ، ولذؾ وسواسه فً للوب ا

أخبرنا عن المابدة ، ونزولها من السماء أحك ، فإنه لد ارتاب بها بشر منا كثٌر ؟ فمال عٌسى ، 
علٌه السبلم : هلكتم وإله المسٌح! طلبتم المابدة إلى نبٌكم أن ٌطلبها لكم إلى ربكم ، فلما أن فعل 

والعبَر كذَّْبتم بها ، وشككتم فٌها ، فؤبشروا  وأنزلها علٌكم رحمة ورزلًا ، وأراكم فٌها اآلٌات
 بالعذاب ، فإنه نازل بكم إال أن ٌرحمكم هللا.

وأوحى هللا إلى عٌسى : إنً آخذ المكذبٌن بشرطً ، فإنً معذب منهم من كفر بالمابدة 
فً  بعد نزولها عذابًا ال أعذبه أحًدا من العالمٌن. لال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم

أحسن صورة مع نسابهم آمنٌن ، فلما كان فً آخر اللٌل مسخهم هللا خنازٌر ، فؤصبحوا ٌتبعون 
 .(ٔ)األلذار فً الكناسات"

لال ابن كثٌر:"هذا أثر ؼرٌب جًدا. لَطَّعَه ابن أبً حاتم فً مواضع من هذه المصة ، ولد 
 لم. جمعته أنا له لٌكون سٌاله أتم وأكمل ، وهللا سبحانه وتعالى أع

وكل هذه اآلثار دالة على أن المابدة نزلت على بنً إسرابٌل ، أٌام عٌسى ابن مرٌم ، 
ُ إِنًِّ  إجابة من هللا لدعوته ، وكما دل على ذلن ظاهر هذا السٌاق من المرآن العظٌم : } لَاَل َّللاَّ

ٌْكُْم { اآلٌة"  .(ٕ)ُمنزلَُها َعلَ
 الفوابد:
 المٌامة آل فرعون والمنافمون ومن كفر من أهل المابدة.أن من أشد الناس عذاباً ٌوم  -ٔ
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: خطر طلب اآلٌات من األمم، وأنه إذا جاءت اآلٌات  -ٕ

المطلوبة فمد عرضوا أنفسهم للهبلن، ولد ذكر أهل العلم رحمهم هللا أنه متى طلبت 
 .األمة آٌة معٌنة وحصلت لهم حك علٌهم العذاب

بل: هذه الماعدة تنتمض بما تواتر عن انشماق الممر؛ أن لرًٌشا طلبوا فإن لال لا
 ؟(ٔ)الممر انشماق فؤراهم آٌة ملسو هيلع هللا ىلصمن النبً 

                                                             
 .ٖٕٓ-1ٕٕ/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
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فالجواب عن هذا: أن لرًٌشا لم ٌطلبوا آٌة معٌنة، وإنما طلبوا آٌة فمط، والنبً 
 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو الذي عٌنها، أراهم انشماق الممر.

بُهُ ومن فوابد هذه  -ٖ اآلٌة الكرٌمة: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى؛ لموله:}فَإِّنًِ أَُعذِّ
بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{، فهذا دلٌل على أن العذاب ٌتفاوت من شخص آلخر،  َعذَابًا اَل أَُعذِّ
وتفاوت العذاب أسبابه كثٌرة؛ منها: للة الداعً إلى الذنب، فإن للة الداعً إلى الذنب 

ثبََلثَةٌ اَل »توجب شدة العموبة علٌه، وانظر إلى لول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم:
ٌِهْم، َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ  ٌِْهْم، َواَل ٌَُزّكِ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة، َواَل ٌَْنظُُر إِلَ ٌِْمٌط »وهم  «ٌَُكلُِّمُهُم هللاُ  أَُش

َجعََل هللاَ بَِضاَعتَهُ؛ اَل ٌَبٌُِع إِالَّ بٌَِِمٌنِِه َواَل ٌَْشتَِري ِإالَّ َزاٍن، َوَعابٌِل ُمْستَْكبٌِر، َوَرُجٌل 
 .(ٕ)«بٌَِِمٌنِهِ 

أشٌمط وزاٍن، ٌعنً رجبًل شمطه الشٌب، وهذا ٌدل على ضعؾ لوته   :الشاهد األول والثانً
ٌِْمطٌ »فً طلب النكاح. وصؽّره بموله ن زنا تحمًٌرا له، إذن زنا الشٌخ أعظم عموبة م« أَُش
 .الشاب؛ ألن الداعً فً الشٌخ ألل

، عابل ٌعنً: فمٌر، مستكبر، الفمٌر ٌجب أن ٌعرؾ نفسه ولدره فكٌؾ «َعابٌِل ُمْستَْكبِرٌ »
ْنَساَن  ٌستكبر، االستكبار من الؽنً أهون ببل شن ومتولَّع؛ كما لال عز وجل:}َكبلَّ إِنَّ اإْلِ

[ أي استؽنى عن ؼٌره، وهذا عابل فٌستكبر! فلذلن 2، ٙ ( أَْن َرآهُ اْستَْؽنَى{ ]العلكٙلٌََْطؽَى )
اشتدت عموبته، فكلما لوي السبب فً طلب المعصٌة صارت العموبة علٌها أهون، وكلما 
ضعؾ الطلب صارت العموبة علٌها أشد، هنا بٌن هللا عز وجل أنه ال ٌعذبه أحدا من 

 العالمٌن.
آلٌات لٌس ككفر من لم ٌروها، ألن من من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن كفر من رأوا ا -ٗ

رأى اآلٌات فمد رآها علم الٌمٌن، بل عٌن الٌمٌن، ومن نملت إلٌه فمد علمها علم الٌمٌن، 

  .أي: بواسطة
 

 المرآن
ٌِْن ِمْن ُدونِ  ًَ إِلََه ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت لِلن اِس ات ِخذُونًِ َوأُّمِ ِ لَاَل  }َوإِْذ لَاَل ّللا  ّللا 
ٌَْس ِلً بَِحّكٍ إِْن كُْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فًِ نَْفسِ  ً َواَل سُْبَحانََن َما ٌَكُوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

ُم اْلغٌُُوِب )  [ٙٔٔ({ ]المائدة : ٙٔٔأَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن إِن َن أَْنَت َعال 

 التفسٌر:
هللا تعالى ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى ابن مرٌم أأنت للت للناس اجعلونً وأمً معبودٌن واذكر إذ لال 

ًها هللا تعالى-من دون هللا؟ فؤجاب عٌسى  : ما ٌنبؽً لً أن ألول للناس ؼٌر الحك. إن كنُت -منّزِ
 للُت هذا فمد علمتَه؛ ألنه ال ٌخفى علٌن شًء، تعلم ما تضمره نفسً، وال أعلم أنا ما فً نفسن.

 إنن أنت عالٌم بكل شًء مما خفً أو ظهر.
ٌِْن ِمْن   ًَ إِلََه ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ لوله تعالى:}َوإِْذ لَاَل َّللاَّ

ِ{ ]المابدة :  أنت [، أي:" واذكر إذ لال هللا تعالى ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى ابن مرٌم أُٙٔٔدوِن َّللاَّ
 .(ٖ)للت للناس اجعلونً وأمً معبودٌن من دون هللا؟"

 .(ٗ)أأنت للت للناس اتخذونً وأمً معبودٌن تعبدونهما من دون هللا" لال الطبري:أي:" 

                                                                                                                                                                               
أن ٌجعل لنا الصفا ذهبًا ونإمن بن لال : "وتفعلون عن ابن عباس لال : لالت لرٌش للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : ادع لنا ربن (ٔ)

؟" لالوا : نعم. لال : فدعا ، فؤتاه جبرٌل فمال : إن ربن ٌمرأ علٌن السبلم ، وٌمول لن : إن شبت أصبح لهم 
الصفا ذهبًا ، فمن كفر منهم بعد ذلن عذبته عذاًبا ال أعذبه أحًدا من العالمٌن ، وإن شبت فتحت لهم باب التوبة 

( ورواه الطبرانً فً المعجم ٖ٘/ٔ( والمستدرن )ٕٕٗ/ٔالمسند ) .]لرحمة. لال : " بل باب التوبة والرحمة"وا
 ( : "رجاله رجال الصحٌح"[.5ٙٔ/ٓٔ( من طرٌك سفٌان به ، ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕ٘ٔ/ٕٔالكبٌر )

 .ان الفارسً( من حدٌث سلم22٘٘( واألوسط )ٔٔٔٙأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )(ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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هذا أًٌضا مما ٌخاطب هللا تعالى به عبده ورسوله عٌسى ابن مرٌم ،  لال ابن كثٌر:" 
ٌَا علٌه السبلم ، لاببل له ٌوم المٌامة بحضرة من ا  ُ تخذه وأمه إلهٌن من دون هللا: } َوإِْذ لَاَل َّللاَّ

ِ { ؟ وهذا تهدٌد للنصارى  ِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌْ ًَ إِلََه ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ
 .(ٔ)وتوبٌخ وتمرٌع على رإوس األشهاد"

 .(ٕ)الوا: إن هللا ثالث ثبلثة"لال السعدي:" وهذا توبٌخ للنصارى الذٌن ل 
اختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى هذا السإال ولٌس باستفهام وإن خرج مخرج االستفهام 

 :(ٖ)على ثبلثة الوال
أحدها : أنه تعالى سؤله عن ذلن توبٌخاً لمن ادعى ذلن علٌه ، لٌكون إنكاره بعد السإال أبلػ فى 

 التكذٌب وأشد فى التوبٌخ والتمرٌع .
 : أنه لصد بهذا السإال تعرٌفه أن لومه وبّدلوا دٌنهم بعده، وادعوا علٌه ما لم ٌمله . والثانً

والثالث: تحذٌر عٌسى عن لٌل ذلن ونهٌُه ، كما ٌمول المابل آلخر : أفعلت كذا وكذا ؟ مما ٌعلم 
هدٌد له المموُل له ذلن أن المابل ٌستعظم فعل ما لال له :أفعلته ، على وجه النهً عن فعله ، والت

 .(ٗ)فٌه.أفاده الطبري
 فإن لٌل : "فالنصارى لم تتخذ مرٌم إلهاً ، فكٌؾ لال تعالى فٌهم ذلن ؟

لٌل : لما كان من لولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إَِلهاً لزمهم أن ٌمولوا إنها ألجل البعضً 
 .(٘)بمثابة من ولدته ، فصاروا حٌن لزمهم ذلن كالمابلٌن له"

 ذا السإال لوالن :وفً زمان ه
 .(ٙ)أحدهما : أن هللا تعالى لال ذلن لعٌسى حٌن رفعه إلٌه فً الدنٌا ، لاله السدي

 .(5)، ومٌسرة(1)، ولتادة(2)والثانً : أن هللا تعالى ٌمول له ذلن ٌوم المٌامة ، لاله ابن جرٌج
 .(ٓٔ)لال الماوردي:"والثانً أصح المولٌن"

فً المٌامة، والمٌامة وإن لم تكن بعد، ولكنها فً  والصحٌح أنه ٌكون لال السمعانً:"
 .(ٔٔ)علم هللا، فلما كانت كابنة ال محالة فهً كالكابنة؛ فصح لوله: }وإذ لال هللا{"

                                                             
 .ٕٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .12/ٕ، والنكت والعٌون:2ٖٕ-ٖٕٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12/ٕالنكت والعٌون:(٘)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .12/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 . ذكر السمعانً: انه لد ٌؤتً "إذ" بمعنى "إذا"، واستشهد بمول الشاعر:1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)

 اإلله إذ جزا ... جنات عدن فً السموات العبللم ٌجزه به 
 ٌعنً: إذا جزى.

ولال الماوردي معلما على البٌت السابك:" فؤلام الماضً ممام المستمبل وهذا جابز فً اللؽة كما لال تعالى: 
، 1ٕ/ٕالسمعانً: ، وتفسٌر12/ٕ["]انظر: النكت والعٌون:ٗٗ}َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر{ ]األعراؾ: 

 والبٌت ببل نسبة عندهم، ولم أتعرؾ على لابل البٌت فٌما عندي من المصادر[.
 ومنه لول أبً النجم:

 ثم جزاء هللا عنا إذ جزى....جنات عدن فً العبللً العلً
 .ٌٕٓٔعنً: إذا جزى. انظر: دٌوانه:

 ومنه لول األسود بن جعفر األزدي:
 أال لم ٌذهب الشٌخ مذهبافاآلن إذ هازلتهن فإنما...ٌملن 

، تحمٌك التركً، وذكره أبوبكر ٖٔٓ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖ٘ٔ/5ٌعنً: إذا هازلتهن. انظر: ] تفسٌر الطبري:
 دون نسبة[. 5ٔٔاألنباري فً األضداد:
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لال ابن كثٌر:" والذي  لاله لتادة وؼٌره هو األظهر ، وهللا أعلم : أن ذلن كابن ٌوم 
 .(ٔ)وتوبٌخهم على رإوس األشهاد ٌوم المٌامة"المٌامة ، لٌدل على تهدٌد النصارى وتمرٌعهم 

 : (ٕ)لال اإلمام الطبري لول السدي ، واحتج على ذلن بمعنٌٌنورّجح 
ًَ من الفعل ،  إحداهما : أن }إْذ{ إنما تصاحب فً األؼلب من كبلم العرب المستعمل بٌنها الماض

سامعون معناها. وذلن وإن كانت لد تدخلها أحٌانًا فً موضع الخبر عما ٌحدث ، إذا عرؾ ال
ؼٌر فاٍش ، وال فصٌح فً كبلمهم ، وتوجٌه معانً كبلم هللا تعالى إلى األشهر األعرؾ ما وجد 

 إلٌه السبٌل، أولى من توجٌهها إلى األجهل األنكر.
والثانً: أن عٌسى لم ٌشن هو وال أحد من األنبٌاء ، أن هللا ال ٌؽفر لمشرن مات على شركه ، 

على عٌسى أن ٌمول فً اآلخرة مجًٌبا لربه تعالى ذكره : إن تعذّب من اتخذنً  فٌجوز أن ٌُتَوهم
 وأمً إلهٌن من دونن فإنهم عبادن ، وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم.

لال ابن كثٌر:" وهذان الدلٌبلن فٌهما نظر ؛ ألن كثًٌرا من أمور ٌوم المٌامة ذكر بلفظ  
 .(ٖ)"المضً ، لٌدل على الولوع والثبوت

لال لابل: هم لم ٌتخذوا أمه إلٌها؛ فما معنى لوله: }اتخذونً وأمً إلهٌن  لال السمعانً:" 
لما أراد ذكر عٌسى مع أمه، لال: إلهٌن، وهذا كما ٌمال  -جل وعز  -من دون هللا{ ؟ لٌل: إنه 

ران، عند ذكر أبً بكر وعمر معا: عمران، ولالوا: هذا سنة عمرٌن، وٌمال للشمس والممر: لم
 :(ٗ)لال الفرزدق

ٌْكُُم[               لَنا لََمَراَها والنُُّجوُم الطََّواِلُع   ]أَخْذنا بآفاِق السََّماِء َعلَ
ٌعنً: الشمس والممر، ولٌل: إن عٌسى كان بعضا لمرٌم، فلما اتخذوه إلها؛ فكؤنهم اتخذوا أمه  

 .(٘)إلها؛ فمال: }إلهٌن من دون هللا{"
موسى األشعري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا كان ٌوم المٌامة دعً أبً وروي عن  

باألنبٌاء وأممهم ، ثم ٌُْدَعى بعٌسى فٌذكره هللا نعمته علٌه ، فٌِمر بها ، فٌموُل : } ٌَا ِعٌَسى اْبَن 
ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن { اآلٌة ]المابدة :  [ ثم ٌمول : } أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس َٓٔٔمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمتًِ َعلَ

ِ { ؟ فٌنكر أن ٌكون لال ذلن ، فٌإتى بالنصارى فٌسؤلون ،  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ إِلََه اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ
فٌمولون : نعم ، هو أمرنا بذلن ، لال : فٌطول شعر عٌسى ، علٌه السبلم ، فٌؤخذ كل ملن من 

سه وجسده. فٌجاثٌهم بٌن ٌدي هللا ، عز وجل ، ممدار ألؾ عام ، المبلبكة بشعرة من شعر رأ
 . (ٙ)حتى ترفع علٌهم الحجة ، وٌرفع لهم الصلٌب ، وٌنطلك بهم إلى النار"

 .(2)لال ابن كثٌر:"وهذا حدٌث ؼرٌب عزٌز"
 .(1) وفتح أبو عمر  وابن عامر وعاصم فً رواٌة حفص: }وأمً إلهٌن{  

{ ]المابدة : لوله تعالى:}لَاَل   ٌَْس ِلً بَِحّكٍ [، أي:" ٙٔٔسُْبَحانََن َما ٌَكُوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما َل
 .(5)أنزهن عما ال ٌلٌك بن ٌا رب فما ٌنبؽً لً أن ألول للناس ؼٌر الحك"

سبحانن من أن ٌكون لن شرٌن ما ٌكون لً ما ٌنبؽً لً أن ألول  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)لوال ال ٌحك لً أن ألوله"

                                                             
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٔ٘اوي دٌوانه طبعة الص(ٗ)
 .1ٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .(ٗ٘/5ٕالمسم المخطوط( والمختصر البن منظور ) 1ٕٔ/5ٔتارٌخ دمشك )(ٙ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (1)
 .ٖٙٗ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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لال السعدي:" ٌمول: }سبحانن{ عن هذا الكبلم المبٌح، وعما ال ٌلٌك بن، ما ٌنبؽً لً،  
وال ٌلٌك أن ألول شٌبا لٌس من أوصافً وال من حمولً، فإنه لٌس أحد من المخلولٌن، ال 
المبلبكة الممربون وال األنبٌاء المرسلون وال ؼٌرهم له حك وال استحماق لممام اإللهٌة وإنما 

 .(ٔ)مٌع عباد، مدبرون، وخلك مسخرون، وفمراء عاجزون"الج
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" هذا توفٌك للتؤدب فً الجواب الكامل "

تنزًٌها لن ٌا رب وتعظًٌما أن أفعل ذلن أو أتكلم به ما ٌكون لً أن  لال الطبري:أي:" 
ن للعبد واألمة ألول ما لٌس لً أن ألول ذلن ، ألنً عبد مخلوق ، وأمً أَمةٌ لن ، وكٌؾ ٌكو

 .(ٖ)اّدعاء ربوبٌة ؟"
لال الماوردي:" أي: أدعً لنفسً ما لٌس من شؤنها ، ٌعنً أننً مربوب ولست برب ، 
ً له عما أضٌؾ إلٌه.  وعابد ولست بمعبود وبدأ بالتسبٌح لبل الجواب ألمرٌن : أحدهما : تنزٌها

 .(ٗ)الثانً : خضوعاً لعزته وخوفاً من سطوته"
[، أي:" إن كنُت للُت هذا فمد ٙٔٔتعالى:}إِْن كُْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ{ ]المابدة : لوله  

 .(٘)علمتَه؛ ألنه ال ٌخفى علٌن شًء"
ٌمول : إنن ال ٌخفى علٌن شًء ، وأنت عالم أنً لم ألل ذلن ولم آُمرهم  لال الطبري:" 
 .(ٙ)به"

 .(2)مد علمته ٌا رب"لال ابن كثٌر:" أي : إن كان َصَدَر منً هذا ف
[، أي:" تعلم ما ٙٔٔلوله تعالى:}تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن{ ]المابدة :  

 .(1)تضمره نفسً، وال أعلم أنا ما فً نفسن"
ٌمول : إنن ، ٌا رب ، ال ٌخفى علٌن ما أضمرته نفسً مما لم أنطك به  لال الطبري:" 

ً ، فكٌؾ بما لد نطمُت به وأظهرته بجوارحً ؟ ٌمول : لو كنت لد للت ولم أظهره بجوارح

للناس : }اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا {، كنت لد علمته ، ألنن تعلم ضمابر النفوس مما لم 
تنطك به ، فكٌؾ بما لد نطمت به؟ وال أعلم أنا ما أخفٌته عنً فلم تطلعنً علٌه ، ألنً إنما أعلم 

 .(5)أعلمتنٌه" من األشٌاء ما
لال ابن كثٌر: أي :"فإنه ال ٌخفى علٌن شًء مما للته وال أردته فً نفسً وال 

 .(ٓٔ)أضمرته"
}فً نفسً{، أي: فً للبً: والمعنى: تعلم معلومى وال أعلم معلومن،  لال الزمخشري:" 

ولكنه سلن بالكبلم طرٌك المشاكلة وهو من فصٌح الكبلم وبٌنه، فمٌل فً نفسن لموله فً 
 .(ٔٔ)نفسً"
لال السعدي:" وهذا من كمال أدب المسٌح علٌه الصبلة والسبلم فً خطابه لربه، فلم  

ٌبا من ذلن" وإنما أخبر بكبلم ٌنفً عن نفسه أن ٌمول كل ممالة تنافً ٌمل علٌه السبلم: "لم ألل ش
منصبه الشرٌؾ، وأن هذا من األمور المحالة، ونزه ربه عن ذلن أتم تنزٌه، ورد العلم إلى عالم 

 .(ٕٔ)الؽٌب والشهادة"

                                                             
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٕٗ:تفسٌر السعدي (ٕٔ)
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 [ وجوه:ٙٔٔ لوله تعالى:}تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن{ ]المابدة :وفً 
 .(ٔ)تعلم ما فً ؼٌبً وال أعلم ما فً ؼٌبن، حكاه البؽوي عن ابن عباسأحدها: 

 . (ٕ)والثانً: تعلم سري وال أعلم سرن
 .(ٖ)والثالث: تعلم ما كان منً فً دار الدنٌا وال أعلم ما ٌكون منن فً اآلخرة. لاله أبو روق

ٌمول: تعلم جمٌع ما أعلم من حمٌمة أمري والرابع:أن  النفس عبارة عن جملة الشًء وحمٌمته، 
 .(ٗ)وال أعلم حمٌمة أمرن، وما عندي علمه. وهذا لول الزجاج

 لال الزجاج:" فإنما هو راجع إلى الفابدة فً المعلوم والتوكٌد أن الؽٌب ال ٌعلمه إال 
 .(٘)هللا جل ثناإه"
ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة :   [، أي:" إنن أنت عالٌم بكل شًء مما ٙٔٔلوله تعالى:}ِإنََّن أَْنَت َعبلَّ

 .(ٙ)خفً أو ظهر"
 .(2)لال البؽوي:أي:" ما كان وما ٌكون" 
ٌّات األمور التً ال ٌطلع علٌها سوان ، وال  لال الطبري:"  ٌمول : إنن أنت العالم بخف

 .(1)ٌعلمها ؼٌرن"
ما انطوت }إنن أنت عبلم الؽٌوب{، تمرٌر للجملتٌن معا، ألن لال الزمخشري: لوله:" 

 .(5)علٌه النفوس من جملة الؽٌوب، وألن ما ٌعلمه عبلم الؽٌوب ال ٌنتهى إلٌه علم أحد"
 :(ٓٔ)وجهان ،«العبلم»و «العالم»وفً الفرق بٌن 

 أحدهما : أن العبلم الذي تمدم علمه ، والعالم الذي حدث علمه .
 ٌعلم ما كان وال ٌعلم ما ٌكون .والثانً : أن العبلم الذي ٌعلم ما كان وما ٌكون ، والعالم الذي 

 الفوابد:
 توبٌخ النصارى فً عرصات المٌامة على تؤلٌه عٌسى ووالدته علٌهما السبلم. -ٔ

 براءة عٌسى علٌه السبلم ِمْن مشركً النصارى وأهل الكتاب. -ٕ
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: توبٌخ الذٌن اتخذوا عٌسى إلًها وأمه؛ لموله:}أَأَْنَت لُْلَت  -ٖ

اِس{؛ ألنه سبك أن المراد من هذا االستفهام هو توبٌخ الذٌن اتخذوا عٌسى وأمه ِللنَّ 
 إلهٌن.

}سُْبَحاَنَن  :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بُعد الرسل علٌهم الصبلة والسبلم عن الشرن، لموله -ٗ
{، وهذا أمر مسلم؛ ألن أصل بعثة الرسل ٌَْس ِلً بَِحّكٍ من أجل  َما ٌَكُوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

 تحمٌك التوحٌد.
 :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تنزٌه هللا تبارن وتعالى أن ٌكون له شرٌن؛ لموله  -٘

}سُْبَحانََن{؛ أي: تنزًٌها لن عن كل ما ال ٌلٌك بن، والممام اآلن باتخاذ شرٌن، فٌكون 
 معناه تنزٌه هللا عن كل شرٌن.

لٌه الصبلة والسبلم بما ال ٌستحك؛ ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: اعتراؾ عٌسى ع  -ٙ
{ وهكذا إخوانه من الرسل، فإن النبً  :لموله ٌَْس ِلً بَِحّكٍ }َما ٌَكُوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

لما لال له رجل: َما َشاَء هللاُ َوِشبَْت. لال له: أََجعَْلتَِنً »صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

                                                             
 .ٕٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٕمعانً المرآن:(٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .11/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)



ٕٓ 
 

، فكل الرسل ٌعرفون لدر أنفسهم، فبل ٌمكن أن (ٔ)«َوْحَدهُ  َوهللاَ َعْداًل؟ بَْل َما َشاَء هللاُ 
 ٌمروا ما ال ٌستحمونه.

ٌَْس ِلً بَِحّكٍ{، وإذا  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن األلوهٌة حك خاص هلل؛ لموله -2 }َما َل
كان الرسل، بل خبلصة الرسل، لٌس لهم فً األلوهٌة، فمن دونهم من باب أولى، فبل 

 أن ٌكون إلًها، وال أحد ٌستحك أن نعبده من دون هللا عز وجل.أحد ٌستحك 
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى ٌعلم ما ٌصدر من اإلنسان من لول؛  -1

 لموله:}إِْن كُْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ{.
م جل وعبل؛ ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تؤدب الرسل علٌهم الصبلة والسبلم مع ربه  -5

}إِْن كُْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ{، وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندن ٌا رب،  :لموله
 وعن لضاء ولدر، وال ٌخفى علٌن.

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إطبلق النفس على الذات، بل إن بعض العلماء ٌمول: إن   -ٓٔ
بمعنى صاحبة، فبل تمال إال مضافة، كما إطبلق الذات على النفس ؼلط، وإن أصل ذات 
[ أي صاحبة البروج، وإن إطبلق ٔلال عز وجل:}َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ{ ]البروج 

الذات على النفس من الكلمات المحدثة، ولد صرح بهذا شٌخ اإلسبلم رحمه هللا ولال: 
نما ٌعبر عن الذات وإ -أي إطبلق الذات على النفس-إنها لٌست من كبلم العرب العرباء 

بالنفس، ٌعنً بمعنى أن ذات الرجل هً نفسه، ولكن االصطبلح شًء آخر واللؽة 
 .العربٌة الفصحى شًء آخر

}تَْعلَُم َما ِفً  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات علم هللا بما فً نفس اإلنسان؛ لموله  -ٔٔ
نْ  :نَْفِسً{ وهذا كموله تعالى [، فاهلل َٙٔساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفسُهُ{ ]ق }َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

 عز وجل ٌعلم ما فً للبن، احذر أن ٌكون فً للبن ما ٌخالؾ أمر هللا عز وجل.

ومن هنا نؤخذ فابدة ثانٌة وهً: وجوب الخشوع فً الصبلة؛ ألنن إذا ؼفلت وفكرت   -ٕٔ
هكذا لرره بعض أهل العلم، فً ؼٌر ما ٌتعلك بالصبلة فمد أعرضت عن هللا عز وجل، 

ولكن فً مسؤلة وجوب الخشوع فً الصبلة فٌها نظر؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وآله 
لَاَمةُ َجاَء إِلَى »وسلم أخبر أنه ٌَْطاُن َولَهُ ُضَراطٌ، فَإِذَا اْنتََهِت اإْلِ بَلةُ َولَّى الشَّ إِذَا أُلٌَِمِت الصَّ

ثُهُ َحتَّ  ٌَمُوَل: اْذكُْر َكذَا فًِ ٌَْوِم َكَذا، فَبَل ٌَْدِري َكْم َصلَّى ثبََلثًا أَْم اْلُمَصلًِّ َوَجَعَل ٌَُحّدِ ى 
 .(ٕ)«أَْربَعًا

 
 المرآن

ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدمْ  َ َرّبًِ َوَرب كُْم َوكُْنُت َعلَ ا }َما لُْلُت لَُهْم إاِل  َما أََمْرتَنًِ بِِه أَِن اْعبُُدوا ّللا  ُت فٌِِهْم فَلَم 
ٍء َشِهٌٌد ) ًْ ٌِْهْم َوأَْنَت َعلَى كُّلِ َش لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ كُْنَت أَْنَت الر   [1ٔٔ({ ]المائدة : 1ٔٔتََوف 

 التفسٌر:
، وأمرتنً بتبلٌؽه من إفرادن  ًَّ لال عٌسى علٌه السبلم: ٌا رّبِ ما للُت لهم إال ما أوحٌته إل

شاهًدا علٌهم وعلى أفعالهم  -ن أظهرهموأنا بٌ-بالتوحٌد والعبادة، وكنُت على ما ٌفعلونه 
ًٌّا، كنت أنت المطَِّلع على  وألوالهم، فلما وفٌتنً أجلً على األرض، ورفعتنً إلى السماء ح

 سرابرهم، وأنت على كل شًء شهٌد، ال تخفى علٌن خافٌة فً األرض وال فً السماء.
َ َربًِّ َوَربَّكُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}َما لُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَِنً بِِه أَ   [، 2ِٔٔن اْعبُُدوا َّللاَّ

، وأمرتنً بتبلٌؽه من إفرادن  ًَّ أي:" لال عٌسى علٌه السبلم: ٌا رّبِ ما للُت لهم إال ما أوحٌته إل
 .(ٖ)بالتوحٌد والعبادة"

 .(ٗ)لال ابن عباس:" سٌدي وسٌدكم" 
                                                             

 ( من حدٌث ابن عباس.1ٖ5ٔأخرجه أحمد )(ٔ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة1ٖ/  15ٖ( ومسلم )1ٕٖ٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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ٌمول : ما للت لهم إال الذي أمرتنً به من المول أن ألوله لهم ، وهو أن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)للت لهم :}اعبدوا هللا ربً وربكم{"

لال ابن كثٌر: "أي : ما دعوتهم إال إلى الذي أرسلتنً به وأمرتنً بإببلؼه : } أَِن اْعبُُدوا 
َ َرّبًِ َوَربَّكُْم { أي : هذا هو الذي للت لهم" َّللاَّ
(ٕ). 

لال السعدي:أي:"فؤنا عبد متبع ألمرن، ال متجرئ على عظمتن، ما أمرتهم إال بعبادة  
هللا وحده وإخبلص الدٌن له، المتضمن للنهً عن اتخاذي وأمً إلهٌن من دون هللا، وبٌان أنً 

 .(ٖ)عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربً"
هللا عالم به ، وٌحتمل  لم ٌذكر عٌسى ذلن على وجه اإِلخبار به ألن لال الماوردي:" 

وجهٌن : أحدهما : تكذٌباً لمن اتخذ إلهاً معبوداً. والثانً : الشهادة بذلن على أمته فٌما أمرهم به 
 .(ٗ)من عبادة ربه"
ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم{ ]المابدة :   [، أي:" وكنُت على ما 2ٔٔلوله تعالى:}َوُكْنُت َعلَ
 .(٘)شاهًدا علٌهم وعلى أفعالهم وألوالهم" -موأنا بٌن أظهره-ٌفعلونه 
 .(ٙ)لال البؽوي:}ما دمت{، أي:"ألمت" 
ٌمول : وكنت على ما ٌفعلونه وأنا بٌن أظهرهم شاهًدا علٌهم وعلى  لال الطبري:" 

 .(2)أفعالهم وألوالهم "
 .(1)لال ابن كثٌر: " أي : كنت أشهد على أعمالهم حٌن كنت بٌن أظهرهم"

 .(5)السعدي:أي:" أشهد على من لام بهذا األمر، ممن لم ٌمم به"لال  
ٌِْهْم{ ]المابدة :   لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ كُْنَت أَْنَت الرَّ ا تََوفَّ [، أي:" فلما وفٌتنً 2ٔٔلوله تعالى:}فَلَمَّ

أجلً على األرض، ورفعتنً إلى السماء حًٌّا، كنت أنت المطَِّلع على سرابرهم"
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)أي:" أي: المطلع على سرابرهم وضمابرهم"لال السعدي: 

لال البؽوي:أي: فلما" لبضتنً ورفعتنً إلٌن، }كنت انت{الحفٌظ علٌهم، تحفظ  
 .(ٕٔ)أعمالهم"
ٌمول : فلما لبضتنً إلٌن، كنت أنت الحفٌظ علٌهم دونً ، ألنً إنما  لال الطبري:" 

شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بٌن أظهرهم. وفً هذا تبٌاُن أن هللا تعالى ذكره إنما عّرفه 
أفعاَل الموم وممالتهم بعد ما لبضه إلٌه وتوفاه بموله:}أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من 

 .(ٖٔ)دون هللا{"
 :" أما }الرلٌب{، فهو الحفٌظ".(٘ٔ)وابن جرٌج (ٗٔ)لال السدي 
عن مٌسرة لال : "لال هللا تعالى ذكره : }ٌا عٌسى أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن  

من دون هللا{؟ لال : فؤُرعدت مفاصله ، وخشى أن ٌكون لد لالها ، فمال : }سبحانن ما ٌكون لً 

                                                             
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .15/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . واللفظ له.5ٖٕ/ٔٔ(:صٕٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖٕ/ٔٔ(:صٖٖٖٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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ته فمد علمته تعلم ما فً نفسً وال أعلم ما فً نفسن إنن أن ألول ما لٌس لً بحك إن كنت لل
 .(ٔ)أنت عبلم الؽٌوب{"

 .(ٕ)لال طاوس:" : احتج عٌسى ، وهللا ولّفه" 
ٍء َشِهٌٌد{ ]المابدة :   ًْ [، أي:" وأنت المّطلع على كل 2ٔٔلوله تعالى:}َوأَْنَت َعلَى كُّلِ َش

 .(ٖ)شًء ال ٌخفى علٌن شًء"
ٌمول : وأنت تشهد على كل شًء ، ألنه ال ٌخفى علٌن شًء ، وأما أنا ،  لال الطبري:" 

فإنما شهدت بعض األشٌاء ، وذلن ما عاٌنت وأنا ممٌم بٌن أظهر الموم ، فإنما أنا أشهد على ذلن 
 .(ٗ)الذي عاٌنت ورأٌُت وشهدت"

لال السعدي:أي:" علما وسمعا وبصرا، فعلمن لد أحاط بالمعلومات، وسمعن  
موعات، وبصرن بالمبصرات، فؤنت الذي تجازي عبادن بما تعلمه فٌهم من خٌر بالمس
 .(٘)وشر"
عن ابن عباس لال : "لام فٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموعظة ، فمال : ٌا أٌها الناس ، إنكم  

بك محشورون إلى هللا ، عز وجل ، حفاة عراة ؼُْرال كما بدأنا أول خلك نعٌده ، وإن أول الخبل
ٌُْكسى إبراهٌم ، أال وإنه ٌجاء برجال من أمتً فٌإخذ بهم ذات الشمال فؤلول : أصحابً. فٌمال : 
ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم  إنن ال تدري ما أحدثوا بعدن. فؤلول كما لال العبد الصالح : } َوكُْنُت َعلَ

ٌْهِ  لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ كُْنَت أَْنَت الرَّ ا تََوفَّ ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن فَلَمَّ ٍء َشِهٌٌد * إِْن تُعَذِّ ًْ ْم َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َش
تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم { فٌمال : إن هإالء لم ٌزالوا مرتدٌن على أعمابهم منذ 

 .(ٙ)فارلتهم"
 الفوابد:
}َما أََمْرتَنًِ بِِه{،  :مكلَّفون بالرسالة أمًرا من هللا؛ لمولهأن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم  -ٔ

وهذا له شواهد فً المرآن كثٌرة، مثل لول هللا تعالى لرسوله دمحم صلى هللا علٌه وعلى 
ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما  :آله وسلم سُوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ{ }ٌَا أٌََُّها الرَّ
 [.2ٙ]المابدة: 

}إِالَّ َما  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: ُحْسن أدب الرسل مع هللا عز وجل؛ حٌث لال -ٕ
 أََمْرتَنًِ بِِه{؛ وجه ذلن: أنه ٌُشِعر بؤن عٌسى رسوٌل مؤمور مكلَّؾ باألمر.

س بؤنه عبد وهللا تعالى ومن فوابدها: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم أُِمر أن ٌبلِّػ النا -ٖ
َ َرّبًِ َوَربَّكُْم{ والرب ممابله العبد :رب؛ لموله ومن فوابد هذه اآلٌة  * .}أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

}َربًِّ{، وَمْن لٌس له  :الكرٌمة: أنه ال حك لعٌسى فً األلوهٌة وال الربوبٌة؛ لموله
 .ربوبٌة لٌس له ألوهٌة

وٌُْبِرئ األْكَمه واألبرص؟ فالجواب: بلى  فإن لال لابل: ألٌس ٌُْحًٌِ الموتى
  ولكن بإذن هللا.

من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم شهداء على أمتهم ما  -ٗ
ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم{، ومع ذلن هم شهداء على ما ٌََرْون  داموا فٌهم؛ لموله:}َوكُْنُت َعلَ

داء على ؼابٍب بعٌد ال ٌرونه وال ٌسمعونه؛ ألن الرسل ال أو ٌسمعون، ولٌسوا شه
 ٌعلمون الؽٌب.

                                                             
 .ٕٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .(ٖٕٖٓ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕ٘ٙٗ( وصحٌح البخاري برلم )1ٖٕٙ) مسند الطٌالسً برلم(ٙ)
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ا  :ومن فوابد هذه اآلٌة: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم لد تَوفَّاه هللا؛ لموله  -٘ }فَلَمَّ
ٌْتَنًِ{، ولد جاء فً ذلن آٌات منها لوله تعالى ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌِّنَ  :تََوفَّ  }إِْذ لَاَل َّللاَّ

ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكَفُروا{  ًَّ َوُمَطّهِ  .[ إلى آخره، فؤثبت أنه متوفٌه٘٘آل عمران ]َوَرافِعَُن إِلَ
ٌِْهْم{ :إحاطة علم هللا تبارن وتعالى ورلابته؛ لموله -ٙ لٌَِب َعلَ  .}كُْنَت أَْنَت الرَّ
ًْ  :إثبات أن هللا تعالى شهٌد على كل شًء؛ لموله -2 ٍء َشِهٌٌد{، وهذا }َوأَْنَت َعلَى كُّلِ َش

ٌستلزم فابدة أخرى وهً: أنه ٌجب على العبد كمال مرالبة هللا تبارن وتعالى؛ حٌث ال 
ٌفمده عند أمره وال ٌجده عند نهٌه؛ ألن هللا رلٌب علٌن، فبل بد أن تتحاشى هذه الرلابة، 

 وأالَّ ٌفمَدن هللا تعالى حٌث أمرن وال ٌجَدن على ما نهان.
 المرآن
 [4ٔٔ({ ]المائدة : 4ْٔٔبُهْم فَِإن ُهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَِإن َن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )}إِْن تُعَذِّ 
 التفسٌر:

، تفعل بهم ما تشاء بعدلن، وإن تؽفر -وأنت أعلم بؤحوالهم-إنن ٌا أهلل إن تعذبهم فإنهم عبادن 
برحمتن لمن أتى منهم بؤسباب المؽفرة، فإنن أنت العزٌز الذي ال ٌؽاَلُب، الحكٌم فً تدبٌره 

 وأمره. 
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن{ ]المابدة :   ي:" إنن ٌا أهلل إن تعذبهم فإنهم [، أ1ٔٔلوله تعالى:}إِْن تُعَذِّ
 .(ٔ)، تفعل بهم ما تشاء بعدلن"-وأنت أعلم بؤحوالهم-عبادن 
 .(ٕ)لال السدي:" ٌمول: إن تعذبهم تمٌتهم بنصرانٌتهم فٌحك علٌهم العذاب فإنهم عبادن" 
إْن تعذب هإالء الذٌن لالوا هذه الممالة ، بإماتتن إٌاهم علٌها }فإنهم  لال الطبري:" 
ا وال أمًرا عباد ن{، مستسلمون لن ، ال ٌمتنعون مما أردت بهم ، وال ٌدفعون عن أنفسهم ضرًّ

 .(ٖ)تنالهم به"

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن { اآلٌة : التبري منهم ورد   لال ابن كثٌر:" ومعنى لوله : } إِْن تُعَذِّ
كما فً نظابر ذلن من المشٌبة فٌهم إلى هللا ، وتعلٌك ذلن على الشرط ال ٌمتضً ولوعه ، 

 .(ٗ)اآلٌات"
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن{ ]المابدة :    :(٘)[، ٌحتمل وجهٌن1ٔٔو لوله تعالى:}إِْن تُعَذِّ

 أحدهما : أنه لاله على وجه االستعطاؾ لهم والرأفة بهم كما ٌستعطؾ العبد سٌده .
 عذابه .والثانً : أنه لاله على وجه التسلٌم ألمر ربه واالستجارة من 

[، أي:" وإن تؽفر 1ٔٔلوله تعالى:}َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]المابدة :  
برحمتن لمن أتى منهم بؤسباب المؽفرة، فإنن أنت العزٌز الذي ال ٌؽاَلُب، الحكٌم فً تدبٌره 

 .(ٙ)وأمره"
رانٌة، وتهدٌهم إلى اإلسبلم فإنن أنت لال السدي:" }وإن تؽفر لهم{، فتخرجهم من النص 

 .(2)العزٌز الحكٌم. هذا لول عٌسى علٌه السبلم فً الدنٌا"
بهداٌتن إٌاهم إلى التوبة منها ، فتستر علٌهم }فإنن أنت العزٌز{ فً   لال الطبري:أي:" 

من خلمه  انتمامه ممن أراد االنتمام منه ، ال ٌمدر أحٌد ٌدفعه عنه، }الحكٌم{، فً هداٌته من هدى
 .(1)إلى التوبة ، وتوفٌمه من وفَّك منهم لسبٌل النجاة من العماب "

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .15/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
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}وإن تؽفر لهم{، فتخرجهم من النصرانٌة ، وتهدٌهم إلى اإلسبلم، }فإنن  لال السدي:" 
 .(ٔ)أنت العزٌز الحكٌم {، وهذا لول عٌسى فً الدنٌا"

ْبُهْم فَإِنَّهُ  لال ابن كثٌر:"  ْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم ولوله : } إِْن تُعَذِّ
{، هذا الكبلم ٌتضمن رد المشٌبة إلى هللا ، عز وجل ، فإنه الفعال لما ٌشاء ، الذي ال ٌسؤل عما 
ٌفعل وهم ٌسؤلون. وٌتضمن التبري من النصارى الذٌن كذبوا على هللا ، وعلى رسوله ، وجعلوا 

ًدا وصاحبة وولًدا ، تعالى هللا عما ٌمولون علًوا كبًٌرا ، وهذه اآلٌة لها شؤن عظٌم ونبؤ هلل ن
 .(ٕ)عجٌب ، ولد ورد فً الحدٌث : أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص لام بها لٌلة حتى الصباح ٌرددها"

 :(ٖ)ذكر السمعانً والبؽوي فً اآلٌة وجوه 
 المؽفرة لهم، وهم كفار؟فإن لال لابل: كٌؾ طلب أحدها: 

لٌل: إن معنى لوله: }وإن تؽفر لهم{، ٌعنً: بعد اإلٌمان، وهذا إنما ٌستمٌم على لول 
السدي؛ ألن اإلٌمان ال ٌنفع فً المٌامة، والصحٌح آخر المولٌن، لال بعضهم: هذا فً فرٌمٌن 

ٌعنً: من آمن منهم. منهم فموله: }إن تعذبهم فإنهم عبادن{ ٌعنً: من كفر منهم }وإن تؽفر لهم{ 
ولال أهل المعانً من أرباب النحو: لٌس هذا على وجه طلب المؽفرة، وإنما هذا على تسلٌم 
األمر إلٌه، وتفوٌضه إلى مراده؛ أال تراه ٌمول: " فإنن أنت العزٌز الحكٌم " ولو كان على وجه 

 طلب المؽفرة لمال: " فإنن أنت الؽفور الرحٌم ".
وكٌؾ لال: }وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم{، وهذا ال ٌلٌك بسإال وأما السإال الثانً: 

 المؽفرة؟
لٌل: اعلم أن فً مصحؾ ابن مسعود:}وإن تؽفر لهم فإنن أنت الؽفور الرحٌم{ وكان 
ابن شنبوذ ٌمرأ كذلن زمانا ببؽداد؛ فمنع عنه، وفٌه لصة، ولٌل: فٌه تمدٌم وتؤخٌر، وتمدٌر اآلٌة: 

إنهم عبادن، وإن تعذبهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم. ولٌل: معناه: إن تؽفر لهم ال إن تؽفر لهم ف

ٌنمص من عزن شًء، وال ٌخرج من حكمن شًء، وٌدخل فً حكمته ومؽفرته وسعة رحمته 
 ومؽفرته الكفار، لكنه أخبر أنه ال ٌؽفر وهو ال ٌخلؾ خبره.

 لال: }وإن تؽفر لهم{؟ لال الزمخشري:" فإن للت: المؽفرة ال تكون للكفار فكٌؾ 
للت: ما لال إنن تؽفر لهم، ولكنه بنى الكبلم على: إن ؼفرت، فمال: إن عذبتهم عدلت، 

بالعذاب، وإن ؼفرت لهم مع كفرهم لم تعدم فً المؽفرة وجه حكمة ألن المؽفرة  ألنهم أحماء
 .(ٗ)حسنة لكل مجرم فً المعمول. بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن"

لٌلة فمرأ بآٌة حتى أصبح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لال : "صلى رسول هللا  
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ  { فلما  ، ٌركع بها وٌسجد بها:} إِْن تُعَذِّ

 ، ما زلت تمرأ هذه اآلٌة حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ لال : أصبح للت : ٌا رسول هللا
إنً سؤلت ربً ، عز وجل ، الشفاعة ألمتً ، فؤعطانٌها ، وهً نابلة إن شاء هللا لمن ال ٌشرن 

 .(٘)باهلل شٌبًا"
إبراهٌم: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: تبل لول هللا عز وجل فً وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ؛ " 

[ اآلٌة، ولال عٌسى علٌه ٖٙ}رب إنهن أضللن كثٌرا من الناس فمن تبعنً فإنه منً{ ]إبراهٌم: 
[، فرفع 1ٔٔالسبلم: }إن تعذبهم فإنهم عبادن وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم{ ]المابدة: 

دمحم، وربن  ٌا جبرٌل اذهب إلى»، وبكى، فمال هللا عز وجل: «اللهم أمتً أمتً»ٌدٌه ولال: 
فؤتاه جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم، فسؤله فؤخبره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما لال، « أعلم، فسله ما ٌبكٌن؟

 .(ٙ)"وهو أعلم، فمال هللا:  ٌا جبرٌل، اذهب إلى دمحم، فمل: إنا سنرضٌن فً أمتن، وال نسوءن

                                                             
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص2ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٖ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .(5ٗٔ/٘المسند )(٘)
 ، وؼٌرهما.ٓٗٔ/ٓٔ(:ٕ٘ٓٔٔ، والنسابً فً الكبرى)5ٔٔ/ٔ(:صٖٙٗأخرجه مسلم) (ٙ)
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 ٌوًما فلم ٌخرج ، حتى ظننا أن لن حذٌفة بن الٌمان لال : "ؼاب عنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوعن  
ٌخرج ، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن َنْفسه لد لبضت فٌها ، فلما رفع رأسه لال : "إن ربً ، 
عز وجل ، استشارنً فً أمتً : ماذا أفعل بهم ؟ فملت : ما شبت أي رب هم خلمن وعبادن. 

أخزٌن فً أمتن ٌا دمحم ، وبشرنً أن أول من فاستشارنً الثانٌة ، فملت له كذلن ، فمال : ال 
ٌدخل الجنة من أمتً معً سبعون ألفًا ، مع كل ألؾ سبعون ألفا ، لٌس علٌهم حساب ، ثم أرسل 
ًّ فمال : ادع تُجب ، وسل تُْعَط". فملت لرسوله : أومعطً ربً سإلً ؟ لال : ما أرسلنً إلٌن  إل

فر لً ما تمدم من ذنبً وما تؤخر ، وأنا أمشً إال لٌعطٌن ، ولمد أعطانً ربً وال فخر ، وؼ
حًٌا صحًٌحا ، وأعطانً أال تجوع أمتً وال تؽلب ، وأعطانً الكوثر ، وهو نهر فً الجنة ٌسٌل 
فً حوضً ، وأعطانً العز والنصر والرعب ٌسعى بٌن ٌدي أمتً شهًرا ، وأعطانً أنً أول 

وأحل لنا كثًٌرا مما شُدد على من لبلنا ، ولم األنبٌاء ٌدخل الجنة ، وطٌّب لً وألمتً الؽنٌمة ، 
 .(ٔ)ٌجعل علٌنا فً الدٌن من حرج"

 الفوابد:
 بحكمته وعدله، وكمال علمه. -تعالى-أن هذه اآلٌة ثناء على هللا  -ٔ
 أن تعذٌب المشركٌن وتنعٌم الموحدٌن لابم على مبدأ الحكمة اإللهٌة. -ٕ
ٌفوض األمر إلى هللا؛ حٌث  -الرسلوهو أحد أولو العزم من -أن عٌسى علٌه السبلم  -ٖ

ْبُهْم{، }َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم{، وهكذا ٌجب علٌنا نحن أن نفوض األمر إلى هللا عز  :لال }إِْن تُعَذِّ
ا ٌَْفَعُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{  :وجل فٌما ٌفعله وال نعترض علٌه، فاهلل ٌمول }اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ

ا ٌَْفَعُل{ لكمال حكمته، }َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{ ألنهم عابدون هلل عز.[، }اَل ٌُْسؤَُل ٖٕ]األنبٌاء:   َعمَّ
تسلٌم األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم وتفوٌض األمر إلى هللا عز وجل؛ ألن هذا من  -ٗ

 عٌسى علٌه الصبلة والسبلم وهو أحد األنبٌاء أولً العزم.

استحك التعذٌب، والعبودٌة  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إطبلق العبودٌة على َمنِ   -٘
نوعان: خاصة، وعامة، والخاصة نوعان: أخص، وأعم؛ العامة: هً عبودٌة المدر؛ 

ة لكل أحد؛ لال هللا عز وجل }إِْن كُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت  :ٌعنً عبودٌة التكوٌن، هذه عامَّ
ْحَمِن َعْبًدا{ ]مرٌم:  ن هذه العبودٌة أحد، وال ٌمكن [، وال ٌشذ ع5َٖواأْلَْرِض إِالَّ آتًِ الرَّ

أن ٌعارض هذه العبودٌة أحد، كل الخلك، ال ٌستطٌع أكفر عباد هللا أن ٌمنع لدر هللا عز 
 .وجل فٌه، وهذه عامة للمسلم والكافر، والبَّر والفاجر

والثانً خاصة: وهً العبودٌة للشرع؛ العبودٌة لشرٌعة هللا أن ٌتذلل اإلنسان لشرٌعة هللا 
ة بمن؟ بمن أسلم وجه هلل، فٌَْخرج منها الكافر؛ فلٌس بعبد هلل بهذا عز وجل، و هذه خاصَّ
 .المعنى

أن هلل تبارن وتعالى أن ٌعذب وٌرحم، وإن شبت فمل: أن ٌعذب وٌؽفر؛ لتطابك اآلٌة،  -ٙ
ولكن هل هذا على ظاهره أو نمول: أن ٌُعذِّب من ٌستحك التعذٌب؟ ألن هللا تعالى ال 

اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن  :ستحك التعذٌب كما لال عز وجلٌُعَذِّب أحًدا ال ٌ ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ }َوَمْن 
 [.ٕٔٔفَبَل ٌََخاُؾ ظُْلًما َواَل َهْضًما{ ]طه: 

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: حكمة هللا عز وجل فً َجْعل الخلك ٌنمسمون إلى لسمٌن:  -2
التؽابن ]ْم فَِمْنكُْم َكافٌِر َوِمْنكُْم ُمْإِمٌن{ }هَُو الَِّذي َخلَمَكُ  :معذب، ومؽفور له، كموله تعالى

[، ولوال هذا االنمسام ما ظهر فضل اإلٌمان، وال شُِرَع الجهاد وال األمر بالمعروؾ ٕ
 .والنهً عن المنكر وال أرسلت الرسل، لكن حكمة هللا التضت أن ٌكون الناس لسمٌن

لمن شاء من  -ؽفرة هللا عز وجلأي م-ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات المؽفرة  -1
}َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم{، ولد مر علٌكم معنى المؽفرة وهً: ستر الذنب والتجاوز  :عباده؛ لموله

عنه، نؤخذ هذا من اشتماق هذه الكلمة؛ فإنها مشتمة من الِمْؽفَر وهو الذي ٌُتَّمَى به السهام، 
 ٌجعل على الرأس، فهو ساتر وواٍق.

                                                             
 .( : "فٌه ابن لهٌعة وفٌه كبلم"12ٕ/ٕ( ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٖٖ/٘المسند )(ٔ)
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ة الكرٌمة: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: العزٌز والحكٌم، وإثبات ما ومن فوابد اآلٌ  -5
 .تضمناه من صفة، وهً العزة والحكم والحكمة

 هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. «:العزٌز»فـ
-أحدها: بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم: من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌعز 

 [.ٖٕمن ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه: }وعزنً فً الخطاب{ ]ص :  -بضم العٌن
من "ٌعز" ، كمول الهذلً  -بفتح العٌن-والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز 

 :(ٔ)-ٌصؾ العماب-
 حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة                  سوداء روثة أنفها كالمخصؾ

 من ألوى جوارح الطٌر.جعلها عزٌزة، ألنها 
من ٌعز،  -بكسر العٌن-والوجة الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز 

 .(ٕ)فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال نظٌر"
}كتاب  [ ولال فً موضع آخر:ٔآلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ ]ٌونس:«:"}الحكٌم»و

 [. ٔأحكمت آٌاته{ ]هود: 
هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، « الحكٌم»فدل على أن المراد بـ 

 .(ٖ) ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 
 المرآن

اِدلٌَِن ِصْدلُ  ٌَْوُم ٌَْنفَُع الص  ُ َدذَا  ُهْم لَُهْم َجن اٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا }لَاَل ّللا 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم ) ًَ ّللا   [1ٔٔ({ ]المائدة : 1َٔٔرِض

 التفسٌر:

موحدٌن توحٌدهم لال هللا تعالى لعٌسى علٌه السبلم ٌوم المٌامة: هذا ٌوم الجزاء الذي ٌنفع ال
ربهم، وانمٌادهم لشرعه، وصدلهم فً نٌاتهم وألوالهم وأعمالهم، لهم جنات تجري من تحت 
لصورها وأشجارها األنهار، ماكثٌن فٌها أبًدا، رضً هللا عنهم فمبل حسناتهم، ورضوا عنه بما 

 أعطاهم من جزٌل ثوابه. ذلن الجزاء والرضا منه علٌهم هو الفوز العظٌم.
اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم{ ]المابدة : لوله تع  ُ َهذَا ٌَْوُم ٌَْنَفُع الصَّ [، أي:" لال هللا 5ٔٔالى:}لَاَل َّللاَّ

تعالى لعٌسى علٌه السبلم ٌوم المٌامة: هذا ٌوم الجزاء الذي ٌنفع الموحدٌن توحٌدهم ربهم، 
 .(ٗ)وانمٌادهم لشرعه، وصدلهم فً نٌاتهم وألوالهم وأعمالهم"

 .(٘)ٌمول: هذا ٌوم ٌنفع الموحدٌن توحٌدهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)ٌنفع المإمنٌن إٌمانهم" لال الكلبً:" 
 .(2)هذا فصل من كبلم عٌسى ، وهذا ٌوم المٌامة" لال السدي:" 

                                                             
آخر لصٌدة ألبً كبٌر الهذلً،  15ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري ص ٓٔٔدٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً ص (ٔ)

 مطلعها:بٌتا،  ٖٕأبٌاتها 
 أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لباذل متكلؾ

برواٌة: فتخاء، بدل، سوداء، وفً اللسان والماموس  2ٗٔ/ 2وتهذٌب األزهري  1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 
وشرحه )عزز(. وفً الدٌوان، ٌرٌد: أن منسرها حدٌد دلٌك كؤنه مخصؾ. والروثة: طرؾ األنؾ، وفراشها: 

 عشها.
 على معنى "العزٌز".. ٖٗت استشهد به الزجاج فً تفسٌر األسماء ص والبٌ
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
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أن لوله:}سبحانن ما ٌكون لً أن ألول ما لٌس لً بحك{، إلى لوله :}فإنن أنت  ٌعنً:" 
ن عٌسى أنه لاله فً الدنٌا بعد أن رفعه إلٌه ، وأن ما العزٌز الحكٌم{، من خبر هللا عز وجل ع
 .(ٔ)بعد ذلن من كبلم هللا لعباده ٌوم المٌامة"

 .(ٕ)المعنى هذا الذي مر من كبلم عٌسى والع ٌوم ٌنفع" لال البٌضاوي:" 
ٌمول تعالى مجًٌبا لعبده ورسوله عٌسى ابن مرٌم  فٌما أنهاه إلٌه من  لال ابن كثٌر:" 

لنصارى الملحدٌن ، الكاذبٌن على هللا وعلى رسوله ، ومن رد المشٌبة فٌهم إلى ربه التبري من ا
اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم {" ، عز وجل ، فعند ذلن ٌمول تعالى : } َهذَا ٌَْوُم ٌَْنفَُع الصَّ
(ٖ). 

وإنما نفعهم الصدق فً ذلن الٌوم لولوع الجزاء فٌه وإن كان فً كّلِ  لال الماوردي:" 
 .(ٗ)عاً"األٌام ناف

 :(٘)، لوالن«الصدق»وفً هذا 
 أحدهما : أن صدلهم الذي كان منهم فً الدنٌا نفعهم فً اآلخرة ُجوُزوا علٌه من الثواب.

 فعلى هذا المراد بهذا الصدق وجهان محتمبلن :
 أحدهما : أنه صدلهم فً عهودهم .

 والثانً : أنه تصدٌمهم لرسل هللا وكتبه .
 ٌكون منهم فً اآلخرة ٌنفعهم لمٌامهم فٌه بحك هللا .والمول الثانً : أنه صدق 

 فعلى هذا فً المراد بهذا الصدق وجهان محتمبلن :
 أحدهما : أنه صدلهم فً الشهادة ألنبٌابهم بالببلغ .

والثانً : صدلهم فٌما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم ، وٌكون وجه النفع فٌه أن ٌكفوا 
 ، فٌؽفر لهم بإلرارهم ألنبٌابهم وعلى أنفسهم . المإاخذة بتركهم كتم الشهادة

لال السعدي:" والصادلون هم الذٌن استمامت أعمالهم وألوالهم ونٌاتهم على الصراط  

المستمٌم والهدي الموٌم، فٌوم المٌامة ٌجدون ثمرة ذلن الصدق، إذا أحلهم هللا فً ممعد صدق عند 
 .(ٙ)ملٌن ممتدر"
معنى لوله }ٌنفع الصادلٌن صدلهم{؟ إن أرٌد صدلهم فً  فإن للت: ما لال الزمخشري:" 

اآلخرة فلٌست اآلخرة بدار عمل، وإن أرٌد صدلهم فً الدنٌا فلٌس بمطابك لما ورد فٌه ألنه فً 
 معنى الشهادة لعٌسى علٌه السبلم بالصدق فٌما ٌجٌب به ٌوم المٌامة؟ 
 .(2)للت: معناه الصدق المستمر بالصادلٌن فً دنٌاهم وآخرتهم"

 .(1)لرأ نافع وحده:}هذا ٌوم ٌنفع{ نصبا، ولرأ البالون:}هذا ٌوم ٌنفع{ رفعا 
[، أي:" لهم جنات 5ٔٔلوله تعالى:}لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة :  

 .(5)تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار"
 .(ٓٔ)ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها" لال أبو مالن:" 
 .(ٔٔ)لال عبدهللا:" أنهار الجنة تفجر من جبل مسن" 
 .(ٕٔ)[، أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا"5ٔٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]المابدة :  

                                                             
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (1)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ2اخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ال ٌموتون" 
 .(ٕ)له"عن ابن عباس:}خالدٌن فٌها أبدا{: ال انمطاع 

: ماكثٌن فٌها ال ٌَُحولون وال ٌزولون" لال ابن كثٌر:" 
(ٖ). 

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ{ ]المابدة :   ًَ َّللاَّ [، أي:" رضً هللا عنهم فمبل 5ٔٔلوله تعالى:}َرِض
 .(ٗ)حسناتهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من جزٌل ثوابه"

َرضً هللا عن هإالء الصادلٌن الذٌن صدلوا فً الوفاء له بما وعدوه  لال الطبري:أي:" 
، من العمل بطاعته واجتناب معاصٌه، ورضوا هم عن هللا تعالى ذكره فً وفابه لهم بما وعدهم 

 .(٘)على طاعتهم إٌاه فٌما أمرهم ونهاهم ، من جزٌل ثوابه"
 .(ٙ)عنه{ بالجزاء الموفور" }رضً هللا عنهم{ بالسعً المشكور، }ورضوا لال النسفً:" 
 .(ٙ)الموفور"
ثم بٌن تعالى ثوابهم وأنه راض عنهم رضا ال ٌؽضب بعده أبدا،  لال المرطبً:" 

 .(2)}ورضوا عنه{، أي: عن الجزاء الذي أثابهم به"
عن أنس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ثم تجلى لهم الرب تبارن وتعالى فٌمول: سلونً،  

ٌسؤلونه الرضى. فٌمول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتً فاسؤلونى سلونً أعطكم لال: ف
 .(1)أعطكم، فٌسؤلونه الرضى لال: فٌشهدهم أنه لد رضً عنهم"

[، أي:" ذلن الجزاء والرضا منه علٌهم 5ٔٔلوله تعالى:}ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]المابدة :  
 .(5)هو الفوز العظٌم"

 .(ٓٔ)ٌعنً: ذلن الثواب الفوز العظٌم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٔٔ)ألنه باق بخبلؾ الفوز فً الدنٌا فهو ؼٌر باق" لال النسفً:" 
أي : هذا هو الفوز الكبٌر الذي ال أعظم منه ، كما لال تعالى : } ِلِمثِْل  لال ابن كثٌر:" 

ذَِلَن فَْلٌَتََنافَِس اْلُمتَنَافِسُوَن { [ ، وكما لال : } َوفًِ َٔٙهذَا فَْلٌَْعَمِل اْلعَاِملُوَن { ]الصافات : 
 .(ٕٔ)["ٕٙ]المطففٌن : 
أي الظفر}العظٌم{، أي: الذي عظم خٌره وكثر، وارتفعت منزلة صاحبه  لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)وشرؾ"
 الفوابد:

                                                             
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ1اخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ5اخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
( : حدثنا عبد ٓ٘ٔ/ٕورواه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ )، 2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)

أي  -الرحمن المحاربً، فذكره من حدٌث طوٌل ، وعثمان بن عمٌر أبو الٌمظان الكوفً لال الذهبً : ضعفوه 
: لٌس بشًء ، ولال أبو أحمد الزبٌدي : كان ٌإمن بالرجعة ، ولال النسابً : لٌس فمال ابن معٌن  -األبمة 

بالموي ، ولال أحمد والدارلطنً : ضعٌؾ ، ولال ابن عدي : "رديء المذهب ، ٌإمن بالرجعة ، على أن الثمات 
 (.ٓ٘/ٖلد رووا عنه مع ضعفه". مٌزان االعتدال )

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٔابً حاتم)أخرجه ابن  (ٓٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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فإنه ٌدعو  ٖفضٌلة الصدق وأنه نافع فً الدنٌا واآلخرة، وفً الحدٌث: "علٌكم بالصدق -ٔ
ٌهدي إلى الجنة، وال ٌزال الرجل ٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب إلى البر وأن البر 
 .(ٔ)عند هللا صدٌماً"

ومن فوابدها: الحث على الصدق والترؼٌب فٌه؛ ألن ذكر كونه نافعًا فً ذلن الولت  -ٕ
الحرج ٌدل على الترؼٌب فٌه والحث علٌه، ولد حث علٌه النبً صلى هللا علٌه وعلى 

، َوإِنَّ اْلبِرَّ ٌَْهِدي إَِلى »لوله:آله وسلم فً  ْدَق ٌَْهِدي إِلَى اْلِبّرِ ْدِق؛ فَإِنَّ الّصِ ٌْكُْم بِالّصِ َعلَ
ٌمًا ِ ِصّدِ ْدَق َحتَّى ٌُْكتََب ِعْنَد َّللاَّ ى الّصِ ٌَْصُدُق َوٌَتََحرَّ ُجُل   .(ٕ)«اْلَجنَِّة، َواَل ٌََزاُل الرَّ

ٌمٌَّة أعلى مراتب البشر بعد النب وة، وٌكفٌن التناًعا بفابدته وثمرته ما والصّدِ
حصل للثبلثة الذٌن ُخلِّفُوا؛ أي ُخلَِّؾ أمُرهم ولم ٌُْمَض فٌه بشًء حتى جاء الوحً، وهم: 
كعب بن مالن، هبلل بن أمٌة، مرارة بن الربٌع، هإالء الثبلثة تخلفوا عن ؼزوة تبون، 

المعذِّرون ٌعتذرون إلى ولما رجع النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم منها جاء 
 إلى ملسو هيلع هللا ىلصالرسول صلى هللا علٌه الصبلة والسبلم، ولد أخبر هللا عنهم لبل وصول النبً 

ٌِْهْم{ ]التوبة: :ولال المدٌنة ٌْكُْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَ }ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَؤَْعِرُضوا  [،5ٗ}ٌَْعتَِذُروَن إِلَ
( ٌَْحِلفُوَن لَكُْم ِلتَْرَضْوا 5َ٘وَمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس 

َ اَل ٌَْرَضى َعِن اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]التوبة:   [.5ٙ- 5َ٘عْنُهْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ َّللاَّ
ه وتعالى فٌهم آٌات تُتَْلى أما الثبلثة فصدلوا وأخبروا بالصدق، وأنزل هللا سبحان

فً الصبلة وخارج الصبلة، وٌُثاب على لراءتها، وحثَّ على أن نكون مثلهم؛ فمال بعد 
اِدلٌَِن{ ]التوبة: :ذكر اآلٌات َ َوكُونُوا َمَع الصَّ  [.5ٔٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

}لَُهْم َجنَّاٌت{، وهذا أمر معتمد  :ة؛ لمولهمن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات الثواب بالجن -ٖ
 عند جمٌع الطوابؾ المسلمة.

}لَُهْم  : ومن فوابد اآلٌة: أن هذا الثواب ٌختص به الصادلون، ألن تمدٌم الخبر فً لوله:  -ٗ
 َجنَّاٌت{ أفاد الحصر.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: وصؾ الجنات بؤن األنهار المطردة تجري من تحت األشجار  -٘
 مصور، وما أجمله من منظر وما ألذَّه من َمْخَبر، اللهم اجعلنا منهم.وال
}َخاِلِدٌَن فٌَِها  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن أهل الجنة مخلَّدون فٌها أبًدا؛ لموله  -ٙ

}أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمران:  :فً السماوات؛ لال هللا تعالى هً موجودة اآلنوأَبًَدا{، 
إلعداد ٌكون مهٌَّؤ ألهله، والنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم دخلها حٌن [ وأٖٖ

 هً والنار.(ٗ)، وَمثُلَت له حٌن لام ٌصلً صبلة الكسوؾ(ٖ)عُِرَج به ورأى فٌها ما رأى
 والنار.

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا  :من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات رضا هللا عز وجل؛ لموله -2 ًَ َّللاَّ }َرِض
 رضا صفة فعلٌة؛ ألنها تتعلك بمشٌبته، وكل صفة تتعلك بالمشٌبة فهً فعلٌة.َعْنهُ{، وال

رضا أهل الصدق عن هللا عز وجل، وهذا فٌه شًء من اإلشكال؛ هل لئلنسان أن  -1
ٌرضى عن هللا أو ال ٌرضى، أو الواجب الرضا بمضاء هللا مطلًما؟ الثانً، الواجب 

رضٌت باهلل ربًّا وباإلسبلم دٌنًا وبدمحم رضا اإلنسان عن ربه مطلمًا ال بد أن ٌمول: 
ُ َعْنُهْم{ لال :رسواًل، فهل نمول: إن هذا من باب المشاكلة فً اللفظ؛ لما لال ًَ َّللاَّ  :}َرِض

}َوَرُضوا َعْنهُ{، أو نمول: إن الرضا هنا لٌس المراد ممابل الؽضب؛ ألنه إذا ثبت الرضا 
والسخط والؽضب، أو عدم الرضا بدون كراهة ثبت الرضا، إذا لم ٌثبت فضده الكراهة 

وال سخط وال ؼضب؟ فبل ٌلزم من هذا أن نمول: إن اإلنسان له الخٌار بٌن أن ٌرضى 
بمضاء هللا ولدره وأالَّ ٌرضى، بل نمول: إن الواجب أن ٌرضى اإلنسان بمضاء هللا 
                                                             

 .أخرجه ؼٌر واحد من أصحاب الصحاح والسنن(ٔ)
 .( واللفظ له، من حدٌث عبد هللا بن مسعود٘ٓٔ/  2ٕٓٙ(، ومسلم )5ٗٓٙمتفك علٌه؛ البخاري )(ٕ)
 .( من حدٌث أبً ذرٖٕٙ/  ٖٙٔومسلم ) (،5ٖٗمتفك علٌه؛ البخاري )(ٖ)
 .( من حدٌث أنس بن مالنٖٙٔ/  5ٖٕ٘(، ومسلم )ٓٗ٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٗ)
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ممابلة اللفظ  ولدره؛ ألن هذا من تمام الرضا باهلل ربًّا، لكن رضاهم عنه إما من باب
بمثله، وإالَّ أن المراد برضاهم أنهم فرحوا بذلن واستبشروا به، ولم ٌبؽوا عنه ِحَواًل، 

اِلَحاِت َكاَنْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس  :كما لال هللا عز وجل }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ٌَْبؽُوَن َعنْ 2ٓٔنُُزاًل )  [.1ٓٔ، 2َٓٔها ِحَواًل{ ]الكهؾ ( َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل 

أن أن الفوز حمٌمة لٌس بالربح، بربح الدٌنار والدرهم، وإنما الربح العظٌم أو الفوز  -5
 -أسؤل هللا أن ٌجعلنً وإٌاكم من الفابزٌن بها-العظٌم هو فوز اإلنسان بجنات النعٌم 

 .}ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ :ولهذا لال
 المرآن
ِ ُمْلنُ  ٍء لَِدٌٌر ) }ّلِِل  ًْ  [ٕٓٔ({ ]المائدة : ٕٓٔالس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما فٌِِهن  َودَُو َعلَى كُّلِ َش

 التفسٌر:
على كل شًء لدٌر ال  -سبحانه-هلل وحده ال شرٌن له ملن السموات واألرض وما فٌهن، وهو 

 ٌعجزه شًء.
ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض وَ   { ]المابدة : لوله تعالى:}ّلِِلَّ [، أي:" هلل وحده ال َٕٓٔما فٌِِهنَّ

 .(ٔ)شرٌن له ملن السموات واألرض وما فٌهن"
لال السعدي:" ألنه الخالك لهما والمدبر لذلن بحكمه المدري، وحكمه الشرعً، وحكمه  
 .(ٕ)الجزابً"
 .(ٖ)عظم نفسه عما لالت النصارى أن معه إلها آخر" لال النسفً:" 
أي : هو الخالك لؤلشٌاء ، المالن لها ، المتصرؾ فٌها المادر علٌها ،  لال ابن كثٌر:" 

فالجمٌع مْلكه وتحت لهره ولدرته وفً مشٌبته ، فبل نظٌر له وال وزٌر ، وال عدٌل ، وال والد 
 .(ٗ)وال ولد وال صاحبة ، فبل إله ؼٌره وال رب سواه"

فٌهن{، دون عٌسى الذٌن ٌمول : له سلطان السموات واألرض ، }وما  لال الطبري:" 
تزعمون أنه إلهكم ، ودون أمه ، ودون جمٌع من فً السموات ومن فً األرض ، فإن السموات 
ه من بعض ذلن بالحلول واالنتمال ، ٌدالن  واألرض خلك من خلمه وما فٌهن ، وعٌسى وأمُّ

ن لمن له ملن بكونهما فً المكان الذي هما فٌه بالحلول فٌه واالنتمال ، أنهما عبدان مملوكا
السموات واألرض وما فٌهن. ٌنبِّههم وجمٌَع خلمه على موضع حجته علٌهم ، لٌدَّبروه وٌعتبروه 

 .(٘)فٌعملوا عنه"
فإن للت: فً السموات واألرض العمبلء وؼٌرهم، فهبل ؼلب العمبلء،  لال الزمخشري:"

 فمٌل: ومن فٌهن؟
تران تمول إذا رأٌت شبحا من بعٌد: ٌتناول األجناس كلها تناوال عاما. أال « ما»للت: 

 .(ٙ)ما هو؟ لبل أن تعرؾ أعالل هو أم ؼٌره، فكان أولى بإرادة العموم"
ٍء لَِدٌٌر{ ]المابدة :   ًْ على كل  -سبحانه-[، أي:" وهو ٕٓٔلوله تعالى:}َوُهَو َعلَى كُّلِ َش

 .(2)شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء"
 .(1)جاد واإلفناء"من المنع واإلعطاء واإلٌ لال النسفً:أي:" 
 .(5)لال السعدي:" فبل ٌعجزه شًء، بل جمٌع األشٌاء منمادة لمشٌبته، ومسخرة بؤمره" 

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (5)
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الذي له ملن السموات واألرض وما فٌهن ، لادٌر على إفنابهن وعلى  لال الطبري:أي:" 
إهبلكهن ، وإهبلن عٌسى وأمه ومن فً األرض جمٌعًا كما ابتدأ خلمهم ، ال ٌعجزه ذلن وال 
شًء أراده ، ألن لدرته المدرةُ التً ال تشبهها لدرة ، وسلطانه السلطان الذي ال ٌشبهه سلطان 

 .(ٔ)وال مملكة"
بن إسحاق:" }إن هللا على كل شًء{ ما أراد بعباده من نممة أو عفو فهو  لال دمحم 
 .(ٕ)}لدٌر{"
تنبٌه على كذب النصارى وفساد دعواهم فً المسٌح وأمه،  لال البٌضاوي:هذه اآلٌة" 

وإنما لم ٌمل: }ومن فٌهن{ تؽلٌبا للعمبلء، ولال: }وما فٌهن{، اتباعا لهم ؼٌر أولً العمل إعبلما 
ؼاٌة المصور عن معنى الربوبٌة والنزول عن رتبة العبودٌة، وإهانة لهم وتنبٌها على بؤنهم فً 

 .(ٖ)المجانسة المنافٌة لؤللوهٌة، وألن ما ٌطلك متناوال لؤلجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم"
ًّ بن عبد هللا ٌحدث ، عن أبً عبد الرحمن الُحبُلً ، عن  لال ابن َوْهب : "سمعت ُحٌَ

 .(ٗ)بن َعْمرو لال : آخر سورة أنزلت سورة المابدة" عبد هللا
 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: عموم ملن هللا للسماوات واألرض، ٌإخذ من اإلضافة  -ٔ

 :}ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{، والمفرد المضاؾ ٌفٌد العموم، واسمع إلى لول هللا تعالى
ِ اَل تُْحُصوَها{ ]النحل }َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ  [ فإن }نِْعَمةَ{ مفرد، وال ٌحتاج إلى عدد لو 1َّٔللاَّ

أخذنا بظاهره لملنا: النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاؾ ٌفٌد العموم صح أن 
  .}اَل تُْحُصوَها{ :ٌمول

ال  أن سإال ؼٌر هللا شٌباً ضرب من الباطل والشرن، ألن ؼٌر هللا ال ٌملن شٌباً، ومن -ٕ
 ٌملن كٌؾ ٌعطً ومن أٌن ٌعطً؟

}لُْل  :أن السماوات جمع عدد، ولد بٌن هللا تعالى فً كتابه أنها سبع سماوات، فمال تعالى -ٖ
ْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]المإمنون:  [ إذن فالسماوات سبع، 1َٙمْن َربُّ السََّماَواِت السَّ

ُ َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَالًا{ }أَلَ  :وهً طباق كما لال هللا تعالى عن نوح ٌَْؾ َخلََك َّللاَّ ْم تََرْوا َك
 [ أي: متطابمة بعضها فوق بعض.٘ٔ]نوح: 

ٍء لَِدٌٌر{. :عموم لدرة هللا عز وجل على كل شًء؛ لموله تعالى -ٗ ًْ  }َوهَُو َعلَى كُّلِ َش
 

 «، والحمد هلل وحدهالمائدةآخر تفسٌر سورة »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .ٕٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
( عن لتٌبة ، عن عبد هللا بن وهب به ، ولال : "هذا حدٌث حسن ٖٖٙٓرواه الترمذي فً السنن برلم )(ٗ)

 .ؼرٌب"
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 ميحرلا نمحرلا هللابسم 
 «األنعام»تفسٌر سورة 

هً السورة السادسة من سور المرآن الكرٌم فً ترتٌب المصحؾ، فمد «:األنعام»سورة 
(خمسة ٘ٙٔسبمتها سور: الفاتحة، والبمرة، وآل عمران، والنساء، والمابدة، وعدد آٌاتها: )

(ستة ٙٙٔوالشامٌون أن عدد آٌاتها: )وستون ومابة آٌة عند المّراء الكوفٌٌن، وٌرى البصرٌون 
 ، وعدد كلماته:(ٔ)(سبعة وستون ومابة آٌة2ٙٔوستون ومابة آٌة، وعندالحجازٌٌن عدد آٌاتها: )

اثنا عشر ألفاً ومابتا  (ٕٕٓٗٔ) ثبلثة آالؾ واثنتان وخمسون كلمة، عدد حروفها:(ٕٖ٘ٓ)
 ً   .(ٕ)وأربعون حرفا
 أسماء السورة:

 ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
 «األنعام»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال: 

النّعَم: واحد االنعام، وهً المال الراعٌة، أو المال السابم، ولٌل: النعم: اإلبل، والشاء، ٌذكر  
وٌإنث، والجمع أتعام، ولٌل: اإلبل خاصة، واألنعام: اإلبل والبمر والؽنم، وأكثر ما ٌمع االسم 

 .(ٗ)ال ٌمال لها أنعام ، حتى ٌكون فى جملتها اإلبل، ولٌل: (ٖ)بلعلى اإل
، كما دلت علٌه االحادٌث الواردة فٌه، وكما -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا االسم هو تولٌفً من رسول هللا 

 .(٘)-رضوان هللا علٌهم-وردت فً كبلم بعض الصحابة
 ، لوجهٌن:«األنعام»وتسمى هذه السورة بسورة  

، إذ لم ٌرد فً ؼٌرها (1()2)ومفصبلً ألحوالها  (ٙ)لما ورد فٌها من ذكر األنعام مكرراً،أحدهما: 
عدة من المرآن ولكن دون تفصٌل، أما  (5)فً مواضع« األنعام»ؼٌرها من السور، فمد ورد ذكر 

                                                             
 .ٕٓٙ، وإتحاؾ فضبلء البشر فً المراءات األربعة عشر:ٕ٘ٗٔ/ٕانظر: اإلتمان للسٌوطً: (ٔ)
 .12ٔ/ٔصابر ذوى التمٌٌز: بانظر:  (ٕ)
، ٔٓ٘ٔ، والماموس:1٘٘/ٕٔ، واللسان، مادة" ن ع م":صٖٕٗٓ/٘انظر: الصحاج، مادة"ن ع م":ص (ٖ)

 .، والمفردات لؤلصفهانً، مادة "نعم"5ٖ٘/ٕوالمعجم الوسٌط:
 انظر: المفردات لؤلصفهانً، مادة "نعم". (ٗ)
 .مكٌة السورة ومدنٌتها" سوؾ ٌؤتً بٌان تلن اآلثار فً محور:" (٘)
 . .ٕٗٔ،  5ٖٔ،  1ٖٔ،  ٖٙٔفى اآلٌات (ٙ)
 . ٗٗٔ-ٕٗٔفى اآلٌات (2)
 .12ٔ/ٔ، وبصابر ذوي التمٌٌز، للفٌروز آبادي:ٖٙ/ٔانظر: جمال المراء للسخاوي: (1)
(، ٕٔ(، وسورة المإمنون آٌة)ٖٗ، ٖٓ، 1ٕ(، وسورة الحج آٌة)1ٓ، ٙٙ، ٘مثبل: سورة النحل آٌة: ) (5)

 (، وؼٌرها من سور المرآن الكرٌم.25(، وؼافر آٌة)ٙوسورة الزمر آٌة)
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ست مرات، وجاءت بحدٌث طوٌل عنها، « األنعام»أما سورة األنعام فمد تكرر فٌها لفظ 
ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث ٖٙٔاستؽرق خمس عشرة آٌة، من أول اآلٌة) ِ ِممَّ ( من لوله تعالى:}َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

( وهً لوله:}لُْل َهلُمَّ شَُهَداَءكُُم الَِّذٌَن ٌَْشَهُدوَن أَنَّ ٓ٘ٔآٌة )[، إلى َٖٙٔواأْلَْنعَاِم نَِصٌبًا{ ]األنعام : 
َم َهذَا...{ ]األنعام :  َ َحرَّ  [.َّٓ٘ٔللاَّ

ا « األنعام»كما أن التفصٌل الوارد فى ذكر   لوله تعالى :}َوِمَن اأْلَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّ
َّبِ  ُ َواَل تَت ٌَْطاِن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]األنعام : َرَزلَكُُم َّللاَّ  .(ٔ)[،لم ٌرد فى ؼٌرهإٗٔعُوا ُخطَُواِت الشَّ

 .(ٔ)ؼٌرها
 ألنؤكثر احكامها الموضحة لجهاالت المشركٌن تمربا بها إلى أصنامهم مذكورة فٌها.والثانً: 
رب بها إلى لال المهاٌمً: "سمٌت بها؛ ألن أكثر أحكامها وجهاالت المشركٌن فٌها، وفً التم 

 .(ٕ)أصنامهم مذكورة فٌها، ولد اشتملت على أكثر جهاالتهم وٌتم ظهورها بها"
 «الحجة»ثانٌا: سورة 

ذكره الفٌروزآبادي، ولم نجد من المنمول فٌما ٌإٌد بهذه التسمٌة، ولد علّل اآلبادي 
 :(ٖ)تسمٌتها بذلن من وجهٌن 

 .أحدهما: ألنها ممصورة على ذكر حجة النبوة
نَاَها إِْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمه{ ]األنعام :  ٌْ تُنَا آتَ والثانً: تكررت فٌها الحجة ، فى لوله تعالى:}َوتِْلَن ُحجَّ

ةُ اْلبَاِلؽَة{ ]األنعام : 1ٖ ِ اْلُحجَّ َّ  [.5ٗٔ[، ولوله تعالى:}لُْل لِلََفِ
ً : فهى أصل فى محاجة المشركٌن وؼٌرهم من المبتدعٌن ، ومن كذب بال بعث وأٌضا

 . والنشور
 ترتٌب السورة فى المصحف وفى النزول:

  : فى المصحؾ -أ

 «.األعراؾ»، ولبل سورة: «المابدة»بعد سورة 
  : فى النزول -ب

 .(ٗ)«الصافات»، ولبل سورة: «الحجر»بعد سورة: 
 مكٌة السورة ومدنٌتها:

 فً مكان نزول السورة ألوال: 
ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى أحدها: أنها مكٌة لٌل: إال آٌة واحدة هً  ْلنَا ِإلَ لوله تعالى: }َوَلْو أَنَّنَا نَزَّ

ُ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم ٌَْجهَ  ٍء لُببًُل َما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ ًْ ٌِْهْم كُلَّ َش لُوَن{ ]األنعام : َوَحَشْرنَا َعلَ
 .(٘)ه ابن المنذر عن أبً جحٌفة[ فإنها مدنٌة. روأٔٔ

 والثانً: انها مكٌة لٌل: إال آٌتٌن ومن ثم اختلفوا فٌهما على ثبلثة ألوال:
المول األول: أن اآلٌتٌن نزلتا فً المدٌنة فً رجل من الٌهود لال: ما أنزل هللا على بشر 

َ َحكَّ لَْدِرِه إِْذ لَالُوا ٍء{]األنعام  من شًء، فنزل فٌهم: }َوَما لََدُروا َّللاَّ ًْ ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َش َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٙ)[ اآلٌتٌن، وهو لول الكلبً فً رواٌة  أبً الشٌخ عنه5ٔ: 

وأخرج أبو الشٌخ عن سفٌان مثل ذلن وزاد: "هو فنحاص الٌهودي أو مالن بن 
 .(ٕ)"(ٔ)الصٌؾ

                                                             
 .2ٔ، واإلتمان:ٗٔانظر: البرهان للزركشً: (ٔ)
، وانظر: محاسن التؤوٌل 2ٕٓ/ٔهاٌمً:تفسٌر المرآن الكرٌم المسمى تبصرة الرحمن وتٌسٌر المنان، الم(ٕ)

 .1ٖٓ/ٗللماسمً:
 .1ٙٔ،  12ٔ/ٔبصابر ذوى التمٌٌز:  انظر:  (ٖ)
 .ٖ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٖانظر: الدر المنثور: (٘)
. وهو: دمحم بن السابب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبً، 2٘/ٔ، واإلتمان:ٕ٘ٗ/ٖانظر: الدر المنثور:  (ٙ)

، والجرح 21ٔ/5هـ[. انظر: تهذٌب التهذٌب:ٙٗٔصاحب التفسٌر، ضعّفه األبمة، ورمً بالرفض، توفً سنة]
 .ٙ٘٘/ٖ، ومٌزان االعتدال:ٕٓٔ/2والتعدٌل:
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ٌْكُْم{ ]األنعام : الثانً: ولٌل: هما لوله تعالى:}لُْل تََعالَْوا أَتُْل مَ المول  َم َربُّكُْم َعلَ ا َحرَّ
، والفرٌابً (ٖ)[ إلى آخر اآلٌتٌن، رواه إسحاق بن راهوٌه فً مسنده عن شهر بن حوشبٔ٘ٔ
 .(ٗ)عن بشر

لال دمحم رشٌد رضا:"وما لبله ألوى من جهة معنى اآلٌتٌن، فإنه فً محاجة الٌهود الذٌن 
اآلٌتٌن، فمعناهما من موضوع السور المكٌة، وهم متصلتان كانوا فً المدٌنة، وأما }لل تعالوا{ 

 . (٘)بما بعدهما"
َ َحكَّ لَْدِرِه{]األنعام :  [، 5ٔالمول الثالث: ولٌل: هما لوله تعالى: }َوَما لََدُروا َّللاَّ

ٌَْر َمْعُروَشاٍت{ ]األنعام :  َ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَؼ حكاه  .[ٔٗٔواألخرى، لوله:}َوهَُو الَِّذي أَْنَشؤ
 .(2)، ولتادة(ٙ)المرطبً عن ابن عباس

َ َحكَّ لَْدِرِه{]األنعام :  [، نزلت فً مالن 5ٔوجاءت فً األخبار، أن لوله:}َوَما لََدُروا َّللاَّ
، ولٌل نزلت فً فنحاص (5)وكعب ابن األشرؾ الٌهودٌٌن (1)بن الصٌؾ
ٌَْر َمْعُروَشاٍت{ ]األنعام : ،ولوله:}َوهَُو الَِّذي أَْنَشؤَ َجنَّاٍت َمعْ (ٓٔ)الٌهودي [، نزلت ُٔٗٔروَشاٍت َوَؼ

 .(ٕٔ). ولٌل: نزلت فً معاذ بن جبل(ٔٔ)فً ثابت بن لٌس بن شماس األنصاري
ٌْكُْم{  َم َربُّكُْم َعلَ والثالث: ولٌل: أنها مكٌة إال ثبلثآٌات نزلت بالمدٌنة، وهً: }لُْل تَعَاَلْوا أَتُْل َما َحرَّ

 .(ٖٔ)مام اآلٌات الثبلث.رواه النحاس عن مجاهد عن ابن عباس[إلى تٔ٘ٔ]األنعام : 
 . (ٗٔ)لال السٌوطً:"ولد صّح النمل عن ابن عباس باستثناء}لُْل تَعَالَْوا{ اآلٌات" 

[ اآلٌات ٔ٘ٔأنها مكٌة إال ست أٌات، هً: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل{ ]األنعام : : (٘ٔ)والرابع:ولال الثعلبً
َ َحكَّ لَْدِره{ ]األنعام : الثبلث، ولوله: }َوَما  ِن اْفتََرى{ 5ٔلََدُروا َّللاَّ [، ولوله: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 [، اآلٌتٌن.5ٖ]األنعام : 
 وهذا جمع بٌن األلوال السابمة كلها.

                                                                                                                                                                               
، أن هذا الرجل هو مالن ٕٕٓ، والواحدي فً اسباب النزول:ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٔٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرج الطبري) (ٔ)

 .ٖٓٓ/ٖبن الصٌؾ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:
 . ٕ٘ٗ/ٖانظر: الدر المنثور: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ، والدر المنثور:2ٗٔ/٘(:ص51ٕٕانظر: مسند إسحاق بن راهوٌه) (ٖ)
 .2٘/ٔانظر: اإلتمان: (ٗ)
 .2ٖٕ/2تفسٌر المنار: (٘)
 .1ٕٖ/ٙر المرطبً:انظر: تفسٌ (ٙ)
 .1ٕٖ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
، عن ٕٕ٘/ٔٔ(:صٖٖٙ٘ٔ،عن سعٌد بن جبٌر، وبرلم )ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٔٔ(:صٖٖ٘٘ٔأخرج الطبرٌبرلم )(1)

، عن سعٌد بن جبٌر أن هذا الرجل هو مالن بن الصٌؾ، ٕٕٓعكرمة. وأخرجه الواحدي فً اسباب النزول:
 .ٖٓٓ/ٖوانظر: تفسٌر ابن كثٌر:

 .1ٕٖ/ٙر: تفسٌر المرطبً:انظ (5)
 ، عن السدي.ٕٕ٘/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
البٌان"  فً "جامع الطبري طرٌمه ومن–فً "تفسٌره"  لاله ابن جرٌج، أخرج الخبرسنٌد (ٔٔ)
 به. عنه حجاج : ثنا- 2ٗٔ/ٕٔ(:ٓٗٓٗٔ)

 صاحب "التفسٌر". سنٌد إلعضاله،وضعؾ جداً؛ ضعٌؾ للنا: وسنده
 بن معاذ جرٌج: جذّ  ابن عن عبدالرزاق طرٌك ( من25ٙٙرلم  55ٖٔ/ ٘فً "تفسٌره" ) حاتم أبً ابن وأخرجه
 فنزلت: }َواَلتُْسِرفُوا{. شًء؛ منه ٌبك لم حتى ثمره من ٌتصدق ٌزل فلم نخلة، -عنه هللا رضً–جبل 

 معضل.. للنا: وهذا
 .1ٕٖ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:25ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
وإسناده جٌد رجاله كلهم ثمات من علماء ، لال السٌوطً:"ٓٗ-5ٖ/ٔوانظر اإلتمان:، 2ٙٔوالمنسوخ: الناسخ (ٖٔ)

 العربٌة المشهورٌن".
 .2٘/ٔاإلتمان: (ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (٘ٔ)
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َ  (ٔ)والخامس: وذكر البؽوي عن ابن عباس أنها مكٌة إال ست آٌات هً: لوله: }َوَما لََدُروا َّللاَّ
[، ٔ٘ٔ[ إلى آخر ثبلث آٌات، ولوله تعالى: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل{ ]األنعام : 5ٔ]األنعام :  َحكَّ لَْدِره{

 [. ٖ٘ٔإلى لوله:}لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{ ]األنعام : 
، أنها مكٌة إال خمس آٌات، هً: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل{ ]األنعام (ٕ)والسادس: وفً رواٌة عن ابن عباس

َ َحكَّ لَْدِره{ ]األنعام : [، ولوله: }وَ ٔ٘ٔ]األنعام :  ِن 5َٔما لََدُروا َّللاَّ [، ولوله: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ٌِْدٌِهْم { ]األنعام :  [، 5ٖاْفتََرى{}َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمبَلبَِكةُ بَاِسطُو أَ

َناهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعلَ  ٌْ ٌل ِمْن َربِّن{ ]األنعام : ولوله:}َوالَِّذٌَن آتَ َناهُُم ُٗٔٔموَن أَنَّهُ ُمَنزَّ ٌْ [، ولوله:}الَِّذٌَن آتَ
 [. ٕٓاْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ{ ]األنعام : 

[ اآلٌات ٔ٘ٔوالسابع: ولال مماتل: انها مكٌة إال سبع آٌات، هً: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل{ ]األنعام : 
 َ ِن اْفتََرى{ 5ٔ َحكَّ لَْدِره{ ]األنعام : الثبلث، ولوله: }َوَما لََدُروا َّللاَّ [، ولوله: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ٌل ِمْن َربَِّن بِاْلَحك{ ]األنعام : 5ٖ]األنعام :  ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ [، ولوله:}َوالَِّذٌَن آتَ
ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعرِ ٗٔٔ  .(ٖ)[ٕٓفُونَهُ{ ]األنعام : [، ولوله:}الَِّذٌَن آتَ

و  ٗٔٔو  5ٖو  5ٔو  ٖٕو  ٕٓ»سورة األنعاممكٌة إال اآلٌات: والثامن: ولال الزمخشري:"
 .(ٗ)، فمدنٌة"« ٖ٘ٔو  ٕ٘ٔو  ٔ٘ٔو  ٔٗٔ

[، مدنٌة مكٌة فً لول ٘ٗٔوذكر ابن العربً: أن لوله تعالى:}لُْل اَل أَِجُد{ ]األنعام : والتاسع: 
ٌوم نزل علٌه لوله: }الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنبً األكثر، نزلت على ا
 .(٘)[ وذلن ٌوم عرفةٖنعمتً{ ]المابدة: 

أخرج ابن الضرٌس وأبو الشٌخ وابن مردوٌه والبٌهمً فً الدالبل عن ابن عباس لال: 
 .(ٙ)"أنزلت سورة األنعام بمكة"

 ًّ وِعْكرمة وَعطاء ، عن ابن عباس : أنزلت سورة األنعام لال ابن كثٌر:" لال الَعْوف

 .(2)بمكة"
لال العبلمة ابن عاشور: " واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحٌح ال 
ٌناكد ما ٌذكر لبعض آٌاتها من أسباب نزولها، ألن أسباب نزول تلن اآلٌات إن كان لحوادث لبل 

مدة لصٌرة لبل نزول هذه السورة، فٌكون نزول تلن اآلٌات الهجرة فمد تتجمع أسباب كثٌرة فً 
مسببا على تلن الحوادث، وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلن اآلٌات مدنٌة ألحمت بسورة 
األنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول ال ٌلزم أن تكون ممارنة لنزول آٌات أحكامها فمد ٌمع 

مول األصح أنها مكٌة فمد عدت هذه السورة الخامسة السبب وٌتؤخر تشرٌع حكمه، وعلى ال
 .(1)والخمسٌن فً عد نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر ولبل سورة الصافات"

 أغراض السورة ومماصددا:
إن أهم أؼراض الربٌسة التً استهدفتها السورة هً التركٌز على العمابد االساسٌة 

 :(5)فٌها، وهذه العمابد األساسٌة هًالثبلث التً كان المشركون ٌومبذ ٌتنازعون 
 التوحٌد، وإثبات أصول اإلعتماد: -أوال:

إن سورة األنعام ممثلة بحك للمرآن المكً الذي ٌعرض العمٌدة ناصعة ممارسة ومحاجة، 
فً هذا المنهج وأوفاها، حٌث بسطت الُحّجة على عظمة هللا تعالى وبدٌع  سورة  فهً أولى 

                                                             
 ، .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕحكاه عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٕ)
 . لال:"هذه اآلٌات مدنٌات، وسابرها مكً".1ٗ٘-2ٗ٘/ٔانظر:تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٓ/ٕانظر احكام المرآن: (٘)
 .ٖٕٗ/ٖالدر المنثور: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٔ/2التحرٌر والتنوٌر: (1)
 .1ٕٔ/2وهبة الزحٌلً:، والتفسٌر المنٌر، 12/ٔانظر: أهداؾ كل سورة ومماصدها: (5)
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ت الدلٌل على وحدانٌته عز وجل وألوهٌته وذلن من طرٌك اإللناع صنعه وكامل لدرته، وألام
والتؤثٌر والمناظرة والجدل والجواب عن سإال، كوجود هللا وتوحٌده وصفاه وآٌاته فً االنفس 

 واآلفاق.
ولد تتبع األسلوب المرآنٌفً إثبات التوحٌد ونمض االعتمادات الشركٌة من خبلإلثبات أّن هللا 

الواحُد المتصُؾ بجمٌِع الكماالِت، المستحُك للعبادةِ والحمِد، المختصُّ بالحكِم سبحانه هو 
، المنعُم بالنعِم التً ال تحصى  .والتشرٌعِ والتحلٌِل والتحرٌِم.؛ ألنه الخالُك لكّلِ شًء الربُّ الحكُّ

 .(ٔ)لال البٌضاوي:" لطب هذه السورة ٌدور على إثبات الصانع، ودالبل التوحٌد"
لطٌبً:"واعلم أن لطب هذه السورة الكرٌمة ٌدور مع إثبات الصانع، ودالبل التوحٌد لال ا

ا  مَّ وما ٌتصل بها، انظر كٌؾ جعل احتجاج الخلٌل على لومه، ومآله إلى لوله: }إنًِّ َبِريٌء ّمِ
ًَ ِللَِّذي فََطَر السََّمَواِت واألَْرَض َحنًٌِفا{]ا21تُْشِركُوَن ) ْهُت وْجِه [. 25 – 21ألنعام: ( إنًِّ وجَّ

[ بعد ذكر 5ٓوكٌؾ أولع أمر حبٌبه صلوات هللا علٌه بموله تعالى: }فَبُِهَداهُُم اْلتَِدْه{]األنعام: 
معظم األنبٌاء واسطة العمد، ولجة بحر التوحٌد! ثم تفكر فً لوله: }لُْل إنَّ َصبلتًِ ونُسُِكً 

ِ َرّبِ العَالَِمٌَن ) ُل الُمْسِلِمٌَن{]األنعام: ٕٙٔوَمْحٌَاَي وَمَماتًِ ّلِِلَّ ( ال َشِرٌَن لَهُ وبِذَِلَن أُِمْرُت وأَنَا أَوَّ
[ كٌؾ جاءت خاتمة لها! فسبحان من له تحت كل سورةٍ من كتابه كرٌم، بل كل ٖٙٔ – ٕٙٔ

 .(ٕ)"!آٌٍة وكلمٍة، أسرار ٌنفد دون نفاد بٌانها األبحر
لكتاُب فً السورة الماضٌة من التوحٌد لال البماعً: "ممصودها االستدالل على ما دعا إلٌه ا

بؤنه الحاوي لجمٌع الكماالت: من اإلٌجاد واإلعدام والمدرة عل البعث وؼٌره، وأنسب األشٌاء 
المذكورة فٌها لهذا الممصد األنعام.؛ألن اإلذن فٌها مسبب عما ثبت له من الفلك والتفرد بالخلك، 

ناً.؛ ألنه لم ٌؤذن فٌه وال أذن ألحد معه.؛ألنه تضمن بالً ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها دٌ
المتوحد باإللهٌة،ال شرٌن له،وحصر المحرمات من المطاعم التً هً ُجلُّها فً هذا الدٌن وؼٌره 

 .(ٖ)فدل ذلن على إحاطة علمه"
لال الطباطبابً: " ؼرض السورة هو توحٌده تعالى بمعناه األعم أعنً: أن لئلنسان ربا هو 

جمٌعًا منه ٌبدأ كل شًء وإلٌه ٌنتهً وٌعود كل شًء، أرسل رسبًل مبشرٌن رب العالمٌن 
ومنذرٌن ٌهدي بهم عباده المربوبٌن إلى دٌنه الحك، ولذلن نزلت معظم آٌاتها فً صورة الحجاج 
على المشركٌن فً التوحٌد والمعاد والنبوة، واشتملت على إجمال الوظابؾ الشرعٌة 

 .(ٗ)والمحرمات الدٌنٌة"
بو إسحاق األسفراٌٌنً: "فً سورة األنعام كل لواعد التوحٌد، ولما كانت نعمه تعالى لال أ

مما تفوت الحصر إال أنها ترجع إجماالً إلى إٌجاد وابماء فً النشؤة األولى، وإٌجاد وابماء فً 
فً  النشؤة اآلخرة، ولما أشٌر فً الفاتحة إلى الجمٌع ابتدبت بالتحمٌد ألنها دٌباجة نعمه المذكورة

كتابه المجٌد ثم أشٌر فً األنعام إلى اإلٌجاد األّول وفً الكهؾ إلى اإلبماء األّول وفً سبؤ إلى 
اإلٌجاد الثانً، وفً فاطر إلى اإلبماء الثانً فلهذا ابتدبت هذه السور الخمس بالتحمٌد فمال جل 

ِ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض{" ثناإه: }اْلَحْمُد ّلِِلّ
(٘).  

ولد احتضنت هذه السورة المباركة جملة من الرموز واإلشارات للداللة على أن العمٌدة 
 محورها الشامل، من ذلن:

( مرة فً حٌن أن عدد 12تكرار لفظ الجبللة فٌها نصؾ مرات عدد آٌاتها، ٌعنً: ) -
 (آٌة.٘ٙٔآٌاتها ٌناهز)

                                                             
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
فتوح الؽٌب فً الكشؾ عن لناع الرٌب )حاشٌة الطٌبً على الكشاؾ(/ شرؾ الدٌن الحسٌن بن عبد هللا  (ٕ)

 (.ٖٖٓ/ ٖ(. ونمله السٌوطً فً حاشٌته على البٌضاوي نواهد األبكار)ٙٔ/ ٙالطٌبً )
 ..5ٓ٘/ ٕماعً:نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، الب(ٖ)
 .ٕ/ 2تفسٌر المٌزان، الطباطبابً:(ٗ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر البٌضاوي: ، وانظر: ٕ/ٗاالنعام: سورة على شهاب حاشٌة(٘)
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انت أكثر سورة فً المرآن مرة، فك ٗٗفً ثناٌاها؛ حٌث ذكر فٌها  }لُل{ تعدد فعل األمر: -
، أمرا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأمته من بعده أن ٌبلّؽوا ما فٌها من عمابد  :}لُل{ تردد فٌها هذا اللفظ
 وِحَكم وأحكام.

 ( مرة.ٓ٘فٌها عدة مرات؛ حٌث تكررت فٌها أكثر من ) "الرب" ورود كلمة -
عدٌدة؛ حٌث جاءت متكررة  تكرر مشتمات مادة النظر واإلبصار والرإٌة فٌها مرات  -

 ( مرة.ٗٗفً ثناٌاها أكثر من )
فهذا الكم الهابل من الكلمات المكررة بؤعداد تجاوزت العشرات ٌنبا عن رمً حثٌث 
إلى إثبات مصطلحات عمدٌة، وترسٌخ مفاهٌم إٌمانٌة، وإعداد بٌبة منهجٌة الٌكاد لارئ السورة 

وٌتكون عنده معجم مصطلحات وٌتضح له سبٌل أن ٌنهٌها حتى تترسخ لدٌه مفاهٌم جدٌدة 
المحجة، ولد تعززت هذه الجوانب فً السورة برديء من المصص التً طفمت السورة تسرد 
بعضها، كما هو الشؤن فً محاجة إبراهٌم لمومه، وتشٌر إلى بعضها اآلخر إشارات عابرة، 

تعالى بهم   وٌها بعظمة منة هللامتبعة إٌاه بكوكبة من المرسلٌن تثمٌنا لبللتداء واالبتساء. وتن
   ملسو هيلع هللا ىلص.    لهداٌة البشرٌة لبل بعثة خاتمهم

 إثبات الوحً والرسالة والرد على شبهات المشركٌن باالدلة العملٌة والحسٌة: -ثانٌا:
مبشرٌن ومنذرٌن فؤثبتالسورة أن محمًدا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ رسوٌل من رسل هللا، وانه تعالى أرسل رسبًل 

 ، ٌهدي بهم عباده المربوبٌن إلى دٌنه الحك وإثبات أن المرآَن من عند هللا، والٌوَم اآلخر حكٌّ
وإرشاُده ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وتسلٌته فً طرٌك الدعوة إلى ملة إبراهٌم التوحٌد، ونمض الشرن اعتماًدا 

 .وعمبًل 
العرب فً الجاهلٌة، وأشدها ممارعة لال ابن عاشور:" وهً أجمع سور المرآن ألحوال 

جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من لوله: وجعلوا هلل مما ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبا 

 .(ٔ)[ ، وفٌما حرموه على أنفسهم مما رزلهم هللا"ٖٙٔ]األنعام: 
بة وروي عن ابن عباس لال: " إذا سرن أن تعلم جهل العرب، فالرأ ما فوق الثبلثٌن وما

[ إلى لوله }لد ٓٗٔفً سورة األنعام، }لد خسر الذٌن لتلوا أوالدهم سفها بؽٌر علم{ ]األنعام: 
 .(ٕ)["ٓٗٔضلوا وما كانوا مهتدٌن{ ]األنعام: 

 إثبات البعث والحساب والجزاء والمٌامة: -ثالثا:
لال اإلمام المرطبً:"لال العلماء: هذه السورة أصل فً محاجة المشركٌن وؼٌرهم من 

  .(ٖ)المبتدعٌن ومن كذب بالبعث والنشور"
لال صاحب المنار:" لو سمٌت سور المرآن بما ٌدل على جل ما تشتمل علٌه كل سورة 
أو على أهمه لسمٌت هذه السورة سورة عمابد اإلسبلم، أو سورة التوحٌد، على ما جرى علٌه 

أركانها، فهً مفصلة لعمٌدة العلماء من التعبٌر عن علم العمابد بالتوحٌد ألنه أساسها وأعظم 
التوحٌد مع دالبلها، وما تجب معرفته من صفات هللا تعالى وآٌاته، ولرد شبهات الكفار على 
التوحٌد وما ٌتبع ذلن من هدم هٌاكل الشرن وتموٌض أركانه، وإلثبات الرسالة والوحً وتفنٌد 

 الكبرى وهً المرآن المشتمل على اآلٌات شبهاتهم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وإلزامهم الحجة بآٌة هللا
الكثٌرة من عملٌة وعلمٌة، ومبٌنة لوظابؾ الرسول ودعوته وهدٌه فً الناس على اختبلؾ 
طبماتهم وأحوالهم، وللبعث والجزاء والوعد والوعٌد، وألحوال المإمنٌن والكافرٌن وأعمالهم، 

 .(ٗ)وألصول الدٌن ووصاٌاه الجامعة فً الفضابل واآلداب"
 وجوه المناسبة بٌن سورة النساء والتً لبلها:

 :(٘)التً لبلها« المابدة»ومن وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة 

                                                             
 .ٕ٘ٔ/2التحرٌر والتنوٌر: (ٔ)
 .(ٕٖٗ٘برلم ) البخاري صحٌح(ٕ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/1تفسٌر المنار: (ٗ)
، 2ٗ-2ٖ/ٗ، وروح المعانً:2ٖٓ/ٖ، وتفسٌر البٌضاوي:1ٖ-1ٓانظر: أسرار ترتٌب المرآن للسٌوطً: (٘)
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إنها افتتحت بالحمد وتلن اختتمت بفصل المضاء وهما متبلزمان كما لال سبحانه:   -أوال:
 ِ ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ًَ َب  .(ٔ)[2َ٘رّبِ اْلعالَِمٌَن{ ]الزمر: }َولُِض

{ ]المابدة:  -ثانٌا: ِ ُمْلُن السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما فٌِِهنَّ [ ٕٓٔإنه تعالى لما ذكر فً آخر المابدة:}ّلِِلَّ
على سبٌل اإلجمال افتتح جل شؤنه هذه السورة بشرح ذلن وتفصٌله فبدأ سبحانه بذكر خلك 

ه أنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه ما فٌهن ثم السماوات واألرض وضم تعالى إلٌ
ذكر عز اسمه أنه خلك النوع اإلنسانً ولضى له أجبل وجعل له أجبل آخر للبعث وأنه هلالج لج 

[ إلى آخره ٕٔمنشىء المرون لرنا بعد لرن ثم لال تعالى: }لُْل ِلَمْن ما فًِ السَّماواِت{ ]األنعام: 
ِل فؤثبت له ملن جمٌع المظ ٌْ روفات لظرؾ المكان. ثم لال عز من لابل: }َولَهُ ما َسَكَن فًِ اللَّ

[ فؤثبت أنه جل وعبل ملن جمٌع المظروفات لظرؾ الزمان. ثم ذكر َٖٔوالنَّهاِر{]األنعام: 
سبحانه خلك سابر الحٌوان من الدواب والطٌر ثم خلك النوم والٌمظة والموت. ثم أكثر عز وجل 

اإلنشاء والخلك لما فٌهن من النٌرٌن والنجوم وفلك اإلصباح وفلك الحب  فً أثناء السورة من
والنوى وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بؤنواعها وإنشاء جنات معروشات وؼٌر معروشات 

 إلى ؼٌر ذلن مما فٌه تفصٌل ما فٌهن.
ُ أنه سبحانه لما ذكر فً سورة المابدة:}ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آمَ   -ثالثا: ُموا َطٌِّباِت ما أََحلَّ َّللاَّ نُوا ال تَُحّرِ

ُ ِمْن بَِحٌَرةٍ{ ]المابدة: 12لَكُْم{ ]المابدة:  [ إلى ٖٓٔ[ إلى آخره، وذكر جل شؤنه بعده :}ما َجعََل َّللاَّ
آخره، فؤخبر عن الكفار أنهم حرموا أشٌاء مما رزلهم هللا تعالى افتراء على هللا عز شؤنه وكان 

ذٌر المإمنٌن أن ٌحرموا شٌبا من ذلن فٌشابهوا الكفار فً صنعهم وكان ذكر ذلن المصد بذلن تح
على سبٌل اإلٌجاز ساق هلالج لج هذه السورة لبٌان حال الكفار فً صنعهم فؤتى به على الوجه األبٌن 
والنمط األكمل ثم جادلهم فٌه وألام الدالبل على بطبلنه وعارضهم ونالضهم إلى ؼٌر ذلن مما 

علٌه المصة فكانت هذه السورة شرحا لما تضمنته تلن السورة من ذلن على سبٌل  اشتملت

اإلجمال وتفصٌبل وبسطا وإتماما وإطنابا، وافتتحت بذكر الخلك والملن ألن الخالك المالن هو 
الذي له التصرؾ فً ملكه ومخلولاته إباحة ومنعا وتحرٌما وتحلٌبل فٌجب أن ال ٌعترض علٌه 

 فً ملكه، ولهذه السورة.سبحانه بالتصرؾ 
رابعا: ولهذه السورة أٌضا اعتبلق من وجه بالفاتحة لشرحها إجمال لوله تعالى: }َرّبِ اْلعالَِمٌَن{ 

[ ٕٔ[ وبالبمرة لشرحها إجمال لوله سبحانه: }الَِّذي َخلَمَكُْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم{ ]البمرة: ٕ]الفاتحة: 
[ وبآل عمران من جهة 5ٕلَكُْم ما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعاً{ ]البمرة:  ولوله عز اسمه:}الَِّذي َخلَكَ 

[ ولوله تعالى: }كُلُّ َنْفٍس ذابِمَةُ ٗٔتفصٌلها لموله جل وعبل: }َواأْلَْنعاِم َواْلَحْرِث{ ]آل عمران: 
 [ إلى آخره، وبالنساء من جهة ما فٌها2٘، العنكبوت: ٖ٘، األنبٌاء: 1٘ٔاْلَمْوِت{ ]آل عمران: 

من بدء الخلك والتمبٌح لما حرموه على أزواجهم ولتل البنات وبالمابدة من حٌث اشتمالها على 
 . (ٕ)األطعمة بؤنواعها

لال اآللوسً:"ومن اللطابؾ أنه سبحانه وتعالى جعل فً كل ربع من كتابه الكرٌم 
 .(ٖ)المجٌد سورة مفتتحة بالتحمٌد"

وكبلمه المدٌم، الذى ال ٌؤتٌه الباطل وال  وهذه خصابص كتاب هللا المجٌد ولرآنه الكرٌم
ٌعترٌه التعارض؛ بل اإلحكام واإلتمان، والتناسُك والتناسُب، والتمام والكمال والجمال، وهكذا 

  .فً كل سوِره ونْظِمه وترتٌبه الُمعِجز بلفظه ومعناه، وهللا الموفِّك والَمرجو ثوابه
 فضائل السورة:

 الفضابل:ورد فً هذه السورة مجموعة من 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٔ/2، والتحرٌر والتنوٌر:ٕٕٗ/2وتفسٌر المنار:
 .1ٓأسرار ترٌب المرآن للسٌوطً:انظر:  (ٔ)
َ  الَِّذي تعالى: }َوهُوَ  لوله من مفصلة هنا ذكرت األطعمة(ٕ) َّبِعُونَ  لوله: }إِنْ  اٍت{ إلىَمْعُروشَ  َجنَّاتٍ  أَْنَشؤ نَّ  إاِلَّ  تَت  الظَّ
 .[1ٗٔ-ٔٗٔتَْخُرُصوَن{ ] إاِلَّ  أَْنتُمْ  َوإِنْ 
 .2ٗ/ٗروح المعانً: (ٖ)
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أحدها: أنها نزلت جملة واحدة، وشٌّعها جمع ؼفٌر من المبلبكة وهم ٌسبحون هلل العظٌم، ، مما 
 ٌدل على أن لها مكانة ممٌزة وشؤن فرٌد.

وهو ما ال نعرؾ له نظٌراً مع بالى السور الطوال، إذ لم تنزل وفود المبلبكة مشٌعة 
على المكانة الساممة والمنزلة الرفٌعة لهذه  لسورة إال سورة األنعام، وهذه خاصٌة عظٌمة تدل

 السورة، فمن األخبارن التً وردت فً ذلن:
لمد شٌع : "لال جابر رضً هللا عنه: "لما نزلت سورة األنعام سبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم لال -

 .(ٔ)هذه السورة من المبلبكة ما سد األفك"
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: "نزلت ]سورة األنعام[ بمكة وعن أَنَِس ْبِن َماِلٍن رضً هللا عنه،  - لَاَل: لَاَل َرسُوُل َّللاَّ

ملن لد سّدوا ما بٌن الخافمٌن لهم زجل  جملة واحدة لٌبلً ونزل معها سبعون ألؾ
، وخّر «سبحان ربً العظٌم:»-ملسو هيلع هللا ىلص-بالتسبٌح والتحمٌد والتمجٌد فمال رسول هللا 

 . (ٕ)ساجداً"
نزلت سورة األنعام بمكة لٌلة، جملة واحدة، »ن عباس رضً هللا عنهما لال: وعن اب -

 .(ٖ)«حولها سبعون ألؾ ملن ٌجؤرون حولها بالتسبٌح
وأخرج أبو الشٌخ عن أبً كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"أنزلت علً سورة األنعام  -

 .(ٗ)والتحمٌد والتكبٌر والتهلٌل"جملة واحدة ٌشٌعها سبعون ألؾ ملن لهم زجل بالتسبٌح 
 .(٘)وأخرج أبو الشٌخ عن عطاء لال: "أنزلت األنعام جمٌعا ومعها سبعون ألؾ ملن" -
وأخرج ابن مردوٌه عن أسماء لالت:"نزلت سورة األنعام على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً مسٌر  -

 .(ٙ)فً زجل من المبلبكة ولد نظموا ما بٌن السماء واألرض"
رج الطبرانً وابن مردوٌه عن أسماء بنت ٌزٌد لالت: "نزلت سورة األنعام على وأخ -

النبً ملسو هيلع هللا ىلص جملة واحدة وأنا آخذة بزمام نالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن كادت من ثملها لتكسر عظام 

 .(2)النالة"
 :"نزلت علً سورة وأخرج الطبرانً وابن مردوٌه عن ابن عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

 .(1)األنعام جملة واحدة ٌشٌعها سبعون ألؾ ملن لهم زجل بالتسبٌح والتحمٌد"
وأخرج عبد الرزاق والفرٌابً وعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبو الشٌخ عن مجاهد لال:  -

 .(5)"نزلت سورة األنعام كلها جملة معها خمسمابة ملن ٌزفونها وٌحفونها"

                                                             
(، ولال: "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم فإن إسماعٌل هذا هو السدي ٕٕٖٙرواه الحاكم فً مستدركه )(ٔ)

التلخٌص فكان مؽاٌرا لذلن حٌث لال: "ال وهللا لم ٌدرن جعفر تعلٌك الذهبً لً  و لم ٌخرجه البخاري"، أما
، ٕٗٗ/ٖ:  وذكرهالسٌوطٌفٌالدرالمنثور، (ٖٕٔٗالسدي وأظن هذا موضوعا"، وأخرجه البٌهمً فً الشعب )

 .وزاد نسبته إلى اإلسماعٌلً فً معجمه
 من خبلل المواعد الحدٌثٌة. وأما لول الذهبً فهو ظّن، وال ٌمكن أخذه على وجه التسلٌم، وإنما الحكم ٌكون

(، وأخرجه الطبرانً فً المعجم األوسط ٖٖٕٗ(، وفً الشعب )51ٔأخرجه البٌهمً فً السنن الصؽرى )(ٕ)
(، لال الهٌثمً: "رواه الطبرانً عن شٌخه دمحم بن عبد هللا بن عرس عن أحمد بن دمحم بن أبً بكر 5ٕٕ|ٙ)

السٌوطً فً الدر . وذكره ٕٓ/2السالمً، ولم أعرفهما، وبمٌة رجاله ثمات". انظر: مجمع الزوابد:
 الشٌخ وابن مردوٌه، والسلفً فً المطٌورٌات. ، وزاد نسبته إلى أبً ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٖالمنثور:

 .ٖٕ|ٙوالزجل ـ بفتح الزاي والجٌم: الصوت الرفٌع العالً، انظر: اللسانمادة "ز ج ل":ص 
(، عمدة 5ٗ)ص (، والبن الضرٌس1ٕٔفضابل المرآن ألبً عبٌد )صو(، ٕ٘ٔ/ٕٔ):انظر: المعجم الكبٌر(ٖ)

 .(2ٕ٘/ٔ):(، موسوعة الفضابلٔٔ/٘):التفسٌر
 .ٕٗٗ/ٖالدر المنثور: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖالدر المنثور: (٘)
 .ٖٕٗ/ٖالدر المنثور: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٖالدر المنثور: (2)
 .ٖٕٗ/ٖالدر المنثور: (1)
 .ٕٗٗ/ٖالدر المنثور: (5)
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الشربٌنً:" لال بعض العلماء: واختصت هذه السورة بنوعٌن من الفضٌلة أحدهما: أنها لال 
نزلت دفعة واحدة، والثانً: أنها شٌعها سبعون ألفاً من المبلبكة والسبب فٌها أنها مشتملة على 

 .(ٔ)دالبل التوحٌد والعدل والنبّوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلٌن والملحدٌن"
حدٌث جابر ثابٌت من حٌث الجملة، إذا ضمْمنا إلٌه حدٌث ابن عباس والذي ٌظهر أن 

ً لؽٌره إن شاء هللا تعالى، وبمٌة الشواهد ال ترلى لتموٌة  وأنس بن مالن، فٌكون حسنا
 الحدٌث.

:"فهذه شواهد ٌموي بعضها -بعد أن أورد بعَض شواهد الحدٌث-لال السٌوطً 
 .(ٕ)بعضاً"

 عة من اآلثار، منها:والثانً: وردت فً فضابلها مجمو
أنها من السبع األول من المرآن، ومن األحادٌث التً بٌنت اشتران هذه السورة مع  -

 ؼٌرها فً الفضل:
عن عابشة ـ رضى هللا عنها ـ أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من أخذ السبع األول فهو  -أوال:
 . واألنعام من هذه السبع. (ٖ)حبر"
السبعِ الِطّواِل التً أوتٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص مكاَن التوراة، كما جاء عن واثلة بن أنها من  -ثانٌا:

  .(ٗ) األسمع رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أعطٌت مكان التوراة السبع..."
ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص  -ثالثا:  . (٘)«ألواحِ موسى ممابلَ »أنها من المثانً الطواِل التً أوتٌها النب

ومما وردت فً فضابلها ما ذكره عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، حٌث لال: "األنعام  -
 . (ٙ)من نجابب المرآن"

وما لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه: "من لرأ سورة األنعام فمد انتهى فً رضى  -
 .(2)ربه"

بن أبً طالب لال: وأخرج البٌهمً فً الشعب وضعفه والخطٌب فً تارٌخه عن علً  -
"أنزل المرآن خمسا خمسا ومن حفظ خمسا خمسا لم ٌنسه إال سورة األنعام فإنها نزلت 
جملة فً ألؾ ٌشٌعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أدوها إلى النبً صلى هللا علٌه 

 .(1)وسلم ما لربت على علٌل إال شفاه هللا"
 .(5)ن مواجب المرآن"وأخرج دمحم بن نصر عن ابن مسعود لال: "األنعام م -
وأخرج ابن مردوٌه عن ابن مسعود لال: "نزلت سورة األنعام ٌشٌعها سبعون ألفا من  -

 .(ٓٔ)المبلبكة"

                                                             
 .5ٓٗ/ٔالسراج المنٌر: (ٔ)
 .11اإلتمان: (ٕ)
( من حدٌث عابشة رضً هللا عنها، ولال عنه شعٌب األرنإوط فً 2ٕ٘٘ٗأحمد فً المسند)أخرجه اإلمام (ٖ)

(، ولال: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد و 2ٕٓٓتعلٌمه على المسند: "إسناده حسن"، وأخرجه الحاكم فً مستدركه )
 لم ٌخرجاه".

(، واللسان مادة )ح ب 1ٕٖ/ٔر: النهاٌة )والحبر: العالم، ومعناه العالم بتحبٌر الكبلم، واألحبار: هم العلماء، انظ
 .ر(
(، ولال عنه شعٌب األرنإوط فً تعلٌمه علٌه: "إسناده حسن"، 2ٕٖٓٔأخرجه اإلمام أحمد فً المسند) (ٗ)

(، 1ٙٔ(، والطبرانً فً معجمه الكبٌر)521(، وكذلن فً سننه الصؽرى)ٕ٘ٔٗوأخرجه البٌهمً فً الشعب)
 .(5ٙٗ|ٖجموع طرله صحٌح"، السلسلة الصحٌحة )ولال الشٌخ األلبانً: "الحدٌث بم

 .5ٕاألحادٌث الثابتة فً فضابل السور، ص:  (٘)
أبو عبٌدة فً فضابله والدارمً فً مسنده ودمحم بن نصر فً كتاب الصبلة وأبو الشٌخ، كما فً الدر أخرجه (ٙ)

 .ٕ٘ٗ/ٖالمنثور:
 .ٖٔٔ|ٕالمحرر الوجٌز:(2)
 .ٕٗٗ/ٖالدر المنثور: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٖالدر المنثور: (5)
 .ٖٕٗ/ٖالدر المنثور: (ٓٔ)
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 .(ٔ) وٌمول كعب األحبار: "فاتحة التوراة األنعام، وخاتمتها هود" -
من صلى » وأخرج الدٌلمً عن ابن مسعود لال: لال رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلّم:  -

جماعة ، ولعد فً مصبلة ، ولرأ ثبلث آٌات من أول سورة األنعام ، وكل هللا  الفجر فً
 .(ٕ)«به سبعٌن ملكاً ، ٌسبحون هللا ، وٌستؽفرون له ، إلى ٌوم المٌامة

وأخرج أبو الشٌخ عن حبٌب بن دمحم العابد لال: "من لرأ ثبلث آٌات من أول األنعام إلى  -
ن له إلى ٌوم المٌامة وله مثل أعمالهم فإذا تكسبون بعث هللا له سبعٌن ألؾ ملن ٌدعو

كان ٌوم المٌامة أدخله هللا الجنة وسماه من سلسبٌل وؼسله من الكوثر ولال: أنا ربن حما 
 .(ٖ)وأنت عبدي حما"

وأخرج ابن الضرٌس عن حبٌب بن عٌسى عن أبً دمحم الفارسً لال: "من لرأ ثبلث  -
لؾ ملن ٌستؽفرون له إلى ٌوم المٌامة وله آٌات من أول سورة األنعام بعث هللا سبعٌن أ

مثل أجورهم فإذا كان ٌوم المٌامة أدخله هللا الجنة أظله فً ظل عرشه وأطعمه من ثمار 
 .(ٗ)الجنة وشرب من الكوثر واؼتسل من السلسبٌل ولال هللا: أنا ربن وأنت عبدي"

ؽداة ثبلث آٌات وأخرج السلفً بسنده واه عن ابن عباس مرفوعا لال من لرأ إذا صلى ال -
من أول سورة األنعام إلى }وٌعلم ما تكسبون{، نزل إلٌه أربعون ألؾ ملن ٌكتب له مثل 
أعمالهم وبعث إلٌه ملن من سبع سموات ومعه مرزبة من حدٌد، فإن أوحى الشٌطان فً 
للبه شٌبا من الشر ضربه حتى ٌكون بٌنه وبٌنه سبعون حجابا، فإذا كان ٌوم المٌامة لال 

عالى: أنا ربن وأنت عبدي: امش فً ظلً واشرب من الكوثر واؼتسل من هللا ت
 .(٘)السلسبٌل وادخل الجنة بؽٌر حساب وال عذاب"

وأخرج الدٌلمً بسند ضعٌؾ عن أنس مرفوعا:" ٌنادي منادٌا: لارىء سورة األنعام هلم  -
 .(ٙ)إلى الجنة بحبن إٌاها وتبلوتها"

ً "من لرأ سورة - األنعام ٌصلً علٌه أولبن السبعون ألؾ  لال البؽوي: وروي مرفوعا
 . (2)ملن لٌله ونهاره"

ؼالبها فً هذا المطلب ضعٌؾ وبعضها موضوع كما ال لال اآللوسً: وهذه االخبار"
ٌخفى على من نمر عنها، ولعل األخبار بنزول هذه السورة جملة أٌضا كذلن. وحكى اإلمام 

ذلن بؤنه كٌؾ ٌمكن أن ٌمال حٌنبذ فً كل اتفاق الناس على المول بنزولها جملة ثم استشكل 
واحدة من آٌاتها إن سبب نزولها األمر الفبلنً مع أنهم ٌمولونه. والمول بؤن مراد المابل 
بذلن عدم تخلل نزول شًء من آٌات سورة أخرى بٌن أولات نزول آٌاتها مما ال تساعده 

 الظواهر بل فً األخبار ما هو صرٌح فٌما ٌؤباه. 
بؤنها نزلت مرتٌن دفعة وتدرٌجا خبلؾ الظاهر وال دلٌل علٌه، وخبر تشٌٌع والمول 

المبلبكة لها رواه جمع من المحدثٌن إال أن منهم من روى أن المشٌعٌن سبعون ألفا ومنهم 
 .(1)من روى أنهم كانوا ألل ومنهم من روى أنهم كانوا أكثر "

                                                             
 .(، لال حسٌن سلٌم أسد: "إسناده صحٌح إلى كعب وهو مولوؾ علٌه"ٕٖٓٗأخرجه الدارمً )(ٔ)
، والدر "كما فً "تمهٌد الفرش للسٌوطً -( ضعٌؾ جدا، أخرجه الدٌلمً فً مسند الفردوس ٕ)

ضعٌؾ، دمحم بن علً بن عثمان التمار ، الظاهر أنه : دمحم بن ، فٌه دمحم بن عمر الوراق، وهو ٕٙٗ/ٖالمنثور:
 .ٖ٘ٙ/ٕ:"، وانظر ترجمته فً "تارٌخ بؽداد السري بن عثمان ، أبو بكر التمار ، وهو مجهول الحال

 .ٕ٘ٗ/ٖالدر المنثور: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٖالدر المنثور: (ٗ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖالدر المنثور: (٘)
 .ٕٗٗ/ٖالدر المنثور: (ٙ)
 متهم وهو عصمة، كعب. وفٌه: أبو بن أبً حدٌث من الثعلبً أخرجه، والخبر ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)

 فً مردوٌه ابن أخرجه ضعٌؾ،وعنه وهو عطٌة بن الصؽٌر.. وفٌه: ٌوسؾ فً الطبرانً عند بالكذب. وأوله
 .ٕٙٗ/  ٖالدرالمنثور: و (،ٖٙحجرص ) البن الشاؾ الحلٌة. انظر: الكافً فً نعٌم وأبو التفسٌر،

 .2ٕ/ٗروح المعانً: (1)
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أي: نزول سورة األنعام جملة[ لد لال ابن الصبلح فً فتاوٌه:" والخبر المذكور فً ذلن]
روٌناه من حدٌث أبً بن كعب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفً إسناده ضعؾ ولم نر له إسنادا صحٌحا 

 .(ٔ)ولد روى ما ٌخالفه"
وٌمكن ان ٌجاب عن لول ابن الصبلح: بؤن ضعؾ السند ال ٌلزم منه ضعؾ الحدٌث إذ 

 وتعالى أعلم.لد ٌكون له شواهد تموٌه، وهللا سبحانه 
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 المرآن

ِ ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُم  ال ِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعدِ }اْلَحْمُد  لُوَن ّلِِل 
 [ٔ({ ]األنعام : ٔ)

 التفسٌر:
الثناء على هللا بصفاته التً كلّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، 

شؤ السموات واألرض وما فٌهن، وخلك الظلمات والنور، وذلن بتعالب اللٌل والنهار. الذي أن
وفً هذا داللة على عظمة هللا تعالى، واستحماله وحده العبادة، فبل ٌجوز ألحد أن ٌشرن به 

 ؼٌره. ومع هذا الوضوح فإن الكافرٌن ٌسوون باهلل ؼٌره، وٌشركون به.
 التفسٌر:

التً كلّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، الثناء على هللا بصفاته 
الذي أنشؤ السموات واألرض وما فٌهن، وخلك الظلمات والنور، وذلن بتعالب اللٌل والنهار. 
وفً هذا داللة على عظمة هللا تعالى، واستحماله وحده العبادة، فبل ٌجوز ألحد أن ٌشرن به 

 إن الكافرٌن ٌسوون باهلل ؼٌره، وٌشركون به.ؼٌره. ومع هذا الوضوح ف
 فً سبب نزول اآلٌة أربعة ألوال:

أحدها: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن مجاهد، لال:"نزلت هذه اآلٌة فً الزنادلة، لالوا: إن هللا ال 
ٌخلك الظلمة وال الخنافس وال العمارب وال شٌبا لبٌحا، وإن هللا ٌخلك الضوء وكل شًء حسن 

 .(ٕ)نزلت فٌهم هذه اآلٌة"لال: فؤ

                                                             
 .5ٕٗ/ٔفتاوى ابن الصبلح: (ٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ1ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
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وذكر السمرلندي عن الضحان: "هذه اآلٌة نزلت فً شؤن المجوس. لالوا: هللا خالك والثانً:
النور، والشٌطان خالك الظلمة، فؤنزل هللا تعالى إكذابا لمولهم، وردا علٌهم، فمال: }وجعل 

 .(ٔ)الظلمات والنور{"
ربً األحد الصمد الذي »: من ربن! فمال: -ملسو هيلع هللا ىلص -بًوذلن أن لرٌشا لالوا للن والثالث:ولال مماتل:

فمالوا: أنت كذاب ما اختصن هللا بشًء وما أنت علٌه « لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفوا أحد
 .(ٕ)عز وجل: بسم ميحرلا نمحرلا هللا }الحمد هلل...{" -بؤكرم منا فؤنزل هللا

 .(ٗ)، وابن أبزى(ٖ)أنها نزلت فً أهل الكتاب. لاله علً بن ابً طالب والرابع:
ِ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض{ ]األنعام :   [، أي:" الثناء على هللا ٔلوله تعالى:}اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ؤ بصفاته التً كلّها أوصاؾ كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدٌنٌة والدنٌوٌة، الذي أنش
 .(٘)السموات واألرض وما فٌهن"

ٌمول هللا تعالى مادًحا نفسه الكرٌمة، وحامدا لها على خلمه السموات  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)واألرض لراًرا لعباده"

 .(2)لم ٌخلمهما باطبل، خلمهما ألمر هو كابن" لال مماتل:" 
ترونها،  بؽٌر عمد« السماء»فذكر أعظم األشٌاء المخلولة ألن  لال الزجاج:" 

 .(1)ؼٌر مابدة بنا"«األرض»و
لال السمرلندي:" حمد الرب نفسه، ودل بصنعه على توحٌده، }الذي خلك السماوات  

واألرض{، ٌعنً: خلك السموات وما فٌها من الشمس والممر والنجوم، وخلك األرض وما 
 .(5)فٌها"

هذا تصرٌح بؤن هللا تعالى هو الذي ٌستحك الحمد بؤجمعه. ألن األلؾ  لال ابن عطٌة:" 
والبلم فً الحمد الستؽراق الجنس، فهو تعالى له األوصاؾ السنٌة والعلم والمدرة واإلحاطة 

واألنعام، فهو أهل للمحامد على ضروبها وله الحمد الذي ٌستؽرق الشكر المختص بؤنه على 
للسماوات »تبعه ذكر بعض أوصافه الموجبة للحمد، وهً الخلك  النعم، ولما ورد هذا اإلخبار

 .(ٓٔ)لوام الناس وأرزالهم"« واألرض
ِ{، جاء على صٌؽة الخبر وفٌه معنى األمر ، وذلن لال الماوردي:"  ولوله:}اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 أولىمن أن ٌجًء بلفظ األمر فٌمول: اْحِمِد هللا، ألمرٌن:
 فظ والمعنى ، وفً األمر المعنى دون اللفظ .أحدهما : أنه ٌتضمن تعلٌم الل

 .(ٔٔ)والثانً : أن البرهان إنما ٌشهد بمعنى الخبر دون األمر"
ألن خلك السموات واألرض نِعٌَم تستوجب الحمد ، ألن األرض تمل ، لال الماوردي:" 

فسه والسماء تظل ، وهً من أوابل نعمه على خلمه ، ولذلن استحمد بخلمها وأضاؾ خلمها إلى ن
عند حمده ، على أن مستحك الحمد هو خالك السموات واألرض ، لٌكون باستحماق الحمد منفرداً 

 .(ٕٔ)النفراده بخلك السموات واألرض"

                                                             
 .ٖٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ1ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ12، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٕ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕ٘ٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٕ-5ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٕٔ)
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والحمد: هو الثناء باللسان على الجمٌل الصادر عن اختٌار من نعمة أو  لال الطنطاوي:" 
لجمٌع المحامد ولكافة ألوان لبلستؽراق، بمعنى: أن المستحك « الحمد»فً « أل»ؼٌرها، و

الثناء هو هللا تعالى، وإنما كان الحمد ممصورا فً الحمٌمة على هللا، ألن كل ما ٌستحك أن ٌمابل 
بالثناء فهو صادر عنه ومرجعه إلٌه، إذ هو الخالك لكل شًء، وما ٌمدم إلى بعض الناس من 

هو الذي وفمهم لذلن، وأعانهم  -سبحانه -حمد جزاء إحسانهم، فهو فً الحمٌمة حمد هلل، ألنه
 .(ٔ)علٌه"
}الحمد هلل{ كلمة الشكر، وإذا لال العبد: الحمد هلل لال: شكرنً لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)عبدي"
}الحمد هلل{، هو: الشكر هلل االستخذاء له، اإللرار بنعمه وابتدابه، وعن ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٖ)وؼٌر ذلن"
 .(ٗ)هللا"}الحمد هلل{: ثناء ولال كعب:" 
 .(٘)}الحمد هلل{: رداء هللا، الرحمن تبارن وتعالى"ولال الضحان:" 
لال عمر: "لد علمنا سبحان هللا، وال إله إال هللا، فما الحمد هلل؟ لال علً: كلمة رضً هللا  
 .(ٙ)لنفسه"

 :(2)وجهان« األرض»وتوحٌد « السموات»وفً جمع 
والجمع أبلػ فً التفخٌم من الوحٌد كموله تعالى : أحدهما : ألن السموات أشرؾ من األرض ، 

ْكَر{] الحجر :  لََنا الذِّ  [ . 5}إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 والثانً : ألن أوامره إلى األرض تخترق جمٌع السماوات السبع .

 :(1)وجهان« األرض»على «السموات»وفً تمدٌم 
 .(5)أحدهما : لتمدم خلمها على األرض. وهذا لول لتادة

 ً : لشرفها فمدمها على ذكر األرض وإن كانت مخلولة بعد األرض .والثان
 وهذان الوجهان من اختبلؾ العلماء أٌهما ُخِلَك أوالً .

[، أي:" أي وأنشؤ الظلمات ٔلوله تعالى:}َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ ]األنعام :  
 .(ٓٔ)واألنوار"
 .(ٔٔ)النهار" الظلمات ظلمة اللٌل ، والنور نورُ  لال السدي:" 
فإنه خلك السَّماوات لبل األرض ، والظلمةَ لبل النور ، والجنّة لَبل  لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)النار"
 .(ٖٔ)لال الطبري:أي:" وأظلم اللٌَل ، وأناَر النَّهار" 
 .(ٗٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: خلك اللٌل والنهار" 
 .(ٔ)منفعة لعباده فً لٌلهم ونهارهم"« النور»و« الظلمات»وجعل  لال ابن كثٌر:أي:" 

                                                             
 .2ٕ/٘التفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ22أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ/ٌٕون:انظر: النكت والع (2)
 .5ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ25انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٔٔ(:صٖٓٗٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٔٔ(:صٖٔٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
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، وذكر أمر اللٌل والنهار، وهو مما به «النور»و« الظلمات»ثم ذكر  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)لوام الخلك، فؤعلم هللا عز وجل أن هذه خلك له، وأن خالمها ال شًء مثله"

 .(ٖ)ٌن اللفظ لٌكون أحسن فً النظم"ٌعنً: وخلك ، فؽاٌر ب {"وجعللال الماوردي:لوله:} 
ٌتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى:أحدث وأنشؤ، كموله « جعل»لال الزمخشري:" 

}وجعل الظلمات والنور{، وإلى مفعولٌن إذا كان بمعنى :صٌر، كموله:}َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الَِّذٌَن 
ْحَمِن إَِناثًا { ]الزخرؾ :  فٌه « الخلك»أن «: الجعل»و« الخلك»، والفرق بٌن [5ٔهُْم ِعبَاُد الرَّ

معنى :التضمٌن، كإنشاء شًء من شًء، أو تصٌٌر شًء شٌبا، « الجعل»معنى: التمدٌر، وفً 
[ ، }وجعل 15ٔأو نمله من مكان إلى مكان، ومن ذلن:}َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها{ ]األعراؾ : 

تكاثفة، والنور من النار، }َوَخَلْمنَاكُْم أَْزَواًجا{ ]النبؤ الظلمات والنور{: ألن الظلمات من األجرام الم
 .(ٗ)["٘[، }أََجعََل اآْلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا{ ]ص : 1: 

د لفظ « الظلمات»فجمع لفظ لال ابن كثٌر:"  ؛ لكونه أشرؾ ، كما لال } «النور»ووحَّ
آخر هذه السورة } َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطً [ ، وكما لال فً 1َٗعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّمابِِل { ]النحل : 

َق بِكُْم َعْن َسبٌِِلِه { ]األنعام :  َّبِعُوا السُّبَُل فَتََفرَّ  .(٘)["ُٖ٘ٔمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت
؟ للت: للمصد إلى الجنس،كموله تعالى «النور»فإن للت: لم أفرد  لال الزمخشري:" 

كثٌرة، ألن ما من جنس من أجناس « الظلمات»[ ، أو ألن 2ٔ}َواْلَملَُن َعَلى أَْرَجابَِها{ ]الحالة : 
 .(ٙ)فإنه من جنس واحد وهو النار"« النور»األجرام إال وله ظل، وظله هو الظلمة، بخبلؾ 

 هنا،وجوه : « النور»و« الظلمات»والمراد بـ
، لدم الظلمة على النور، ألنه لدم خلك الظلمة على خلك (2)أحدها : وهو المشهور من لول لتادة

 .(1) «النور»أعم من «الظلمات»ألن «النور»ووحد «الظلمات»النور ، وجمع 
، (ٔٔ)الدي، والو(ٓٔ)، والسدي(5)النهار. لاله لتادة«: النور»اللٌل، و«: الظلمات»والثانً : أن 

 .(ٕٔ)وهو لول الجمهور
 . (ٖٔ)اإِلٌمان ، لاله الحسن«: النور»الكفر ، و«: الظلمات»والثالث : أن 
لال ابن عطٌة:" وهذا ؼٌر جٌد ألنه إخراج لفظ بٌن فً اللؽة عن ظاهره الحمٌمً إلى  

 .(ٗٔ)باطن لؽٌر ضرورة، وهذا هو طرٌك اللؽز الذي برىء المرآن منه"
 .(٘ٔ)اللجنة والنار. حكاه الثعلبً عن لتادةوالرابع: ٌعنً: 

[، أي:" أي ثم بعد تلن الدالبل ٔلوله تعالى:}ثُمَّ الَِّذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٙٔ)الباهرة والبراهٌن الماطعة على وجود هللا ووحدانٌته ٌشرن الكافرون بربهم"

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٗ-ٖ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٔٔ(:صٖٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5)
، 5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ1٘(، و)2ٓ1ٕبً حاتم)، وتفسٌر ابن ا1ٕٗ/ٔٔ(:صٖٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

ٕٔٙٓ. 
 .ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٔ/ٖانظر: البؽوي: (ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 ٕٙٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
 .ٖٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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 .(ٖ){، ٌمال: ٌشركون"ونَ ٌَْعِدلُ  :"}(ٕ)، والسدي(ٔ)لال مجاهد 
اآللهة التً عبَدوها ، عدلوها باهلل . لال : ولٌس هلل ِعْدٌل وال نٌِد ، ولٌس  لال ابن زٌد:" 

 .(ٗ)"معه آلهة ، وال اتخذ صاحبةً وال ولًدا
لال لطرب:" ٌعنً: الذٌن كفروا بعد هذا البٌان بربهم ٌعدلون األوثان، أي: ٌشركون  

 .(٘)بالشًء ٌمال: عدلت هذا بهذا إذا ساوٌته به" وأصله من مساواة الشًء
أي: ٌجعلون هلل عدٌبل، فٌعبدون الحجارة الموات، وهم ٌمرون أن هللا  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)خالك ما وصؾ"
أي:ومع هذا كله كفر به بعض عباده ، وجعلوا معه شرًٌكا وعدال  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)علًوا كبًٌرا"واتخذوا له صاحبةً وولًدا ، تعالى عن ذلن 
ٌجعلون له شرًٌكا فً عبادتهم إٌاه ، فٌعبدون معه اآللهة واألنداد لال الطبري:أي:" 

واألصنام واألوثاَن ، ولٌس منها شًء شِركه فً خلك شًٍء من ذلن ، وال فً إنعامه علٌهم بما 
. فسبحان هللا ما  أنعم به علٌهم ، بل هو المنفرد بذلن كله ، وهم ٌشركون فً عبادتهم إٌّاه ؼٌره
 .(1)أبلؽها من حجة ، وأوجزها من عظة ، لمن فكَّر فٌها بعمل ، وتدبرها بفهم !"

 .(5)لال ابن عطٌة:"}ٌعدلون{، معناه: ٌسوون وٌمثلون، وعدل الشًء لرٌنه ومثٌله" 
معنى }ثم{: استبعاد أن ٌعدلوا به بعد وضوح آٌات لدرته، وكذلن: }ثُمَّ  لال الزمخشري:" 

[، استبعاد، ألن ٌمتروا فٌه بعد ما ثبت أنه محٌٌهم ٕتُْم تَْمتَُرون{ ]األنعام : أَنْ 
 .(ٓٔ)وممٌتهموباعثهم"

، ولوله: } ٌَْعِدلُوَن{، «عن»فً لوله: } ِبَربِِّهْم{، بمعنى:« الباء»لال النضر بن شمٌل: 
 :(ٔٔ)من العدول. أي: ٌكون وٌعرفون.وأنشد

ٌٍْر    َولد َعِلمَْت بثعلبةَ العَلوق                   وسابلٍة بثعلبةَ بِن َس

 :(ٕٔ)وأنشد
 َمتى لَُجج ُخْضٍر لَُهنَّ نَبٌِجُ               َشِرْبَن بَِماِء اْلبَْحِر ثُمَّ تََرلََّعْت  

ًنا ٌَْشَرُب بَِها ِعَباُد َّللّا{ ]اإلنسان :  ٌْ  .(ٖٔ)[ ،أي: منها"ٙأي: من البحر، لال هللا تعالى: }َع
[، على ٔواختلؾ فٌمن عنً بموله: تعالى:}ثُمَّ الَِّذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{ ]األنعام :  
 ألوال:

 .(٘ٔ)، وابن أبزى(ٗٔ)أحدها: أنهم أهل الكتاب. لاله علً بن ابً طالب

                                                             
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ11، ابن ابً حاتم)ٖٕ٘/ٔٔ(:صٖٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ11انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔٔ(:صٖٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٔٔ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .2ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٗ-ٖ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 - ٖٖٖالمنطك: ) ، وإصبلح5ٕٙ/ ٕ"علك":ص:  الصحاح، مادة: انظر،  البكري للمفضل البٌت(ٔٔ)

 ٖٓٔ/ ٗ،مادة:علك":ص المماٌٌس فً وؼٌرمنسوب اللسان، مادة:علك"، فً لهُ  (؛وهوٖٖٗ
 وٌروى:«للضرورة سٌار،فؽٌّره بن ثعلبة ٌرٌد»فً )سٌر(  اللسان ،وأضاؾ«سٌار ابن أراد»السكٌت:  ابن لال
 "وسابلة بثعلبة بن عمرو"

 .سٌار فؽٌره للضرورة بن بموله: بنسٌر: ثعلبة ومراده
 .ٕ٘ - ٔ٘/ ٔالهذلٌٌن:  دٌوان ، ذإٌب ألبًالبٌت  (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ1ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ12، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٕ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)



ٗ2 
 

 .(ٔ)ولول ابن أبزى إن المراد أهل الكتاب بعٌد" لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)، ومماتل(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، والسدي(ٕ)عبدةِ األوثان. لاله لتادةالمشركون من والثانً: أنهم 

 .(ٙ)والثالث: انهم المجوس. وهذا المول حكاه السمرلندي عن الضحان
}الذٌن كفروا{ فً هذا الموضع، هم كل من عبد شٌبا سوى هللا، ومن لال ابن عطٌة:" 

السابك من حال النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن خصص من المفسرٌن فً ذلن بعضا دون بعض فلم ٌصب إال أن 
اإلشارة إلى عبدة األوثان من العرب لمجاورتهم له، ولفظ اآلٌة أٌضا ٌشٌر إلى المانوٌة وٌمال 

 .(2)الماننٌة العابدٌن للنور المابلٌن إن الخٌر من فعل النور والشر من فعل الظبلم"
ي أن ٌمال : إّن هللا تعالى ذكره لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عند 

أخبر أّن الذٌن كفروا بربهم ٌعدلون ، فعّم بذلن جمٌع الكفّار ، ولم ٌخصص منهم بعًضا دون 
بعض. فجمٌعهم داخلون فً ذلن : ٌهودهم ، ونصاراهم ، ومجوسهم ، وعبدة األوثان منهم ومن 

 .(1)ؼٌرهم من سابر أصناؾ الكفر"
 بلم عطؾ لوله:}ثم الذٌن كفروا بربهم ٌعدلون{؟ فإن للت: ع لال الزمخشري:" 

للت: إما على لوله:}الحمد هلل{، على معنى: أن هللا حمٌك بالحمد على ما خلك، ألنه ما 
 خلمه إال نعمة، ثم الذٌن كفروا به ٌعدلون، فٌكافرون نعمته.

أحد وإما على لوله :}خلك السماوات{، على معنى: أنه خلك ما خلك مما ال ٌمدر علٌه 
 .(5)سواهثم هم ٌعدلون به ما ال ٌمدر على شًء منه"

}الحمد هلل الذي خلك السماوات واألرض «: األنعام»لال كعب:"فاتحة التوراة فاتحة  
وَجعَل الظلمات والنور ثم الذٌن َكَفروا بربِّهم ٌعدلون{"
(ٔٓ). 

 الفوابد:
 وجوب حمد هللا تعالى والثناء علٌه بما هو أهله.  -ٔ

على نفسه، بل حمد هللا تعالى نفسه أن خلك السماوات واألرض، وهذا حمد عند ثناء هللا  -ٕ
ابتداء الخلك؛ أي: خلك السماوات واألرض، هنان حمد آخر عند انتهاء الحمد، كما فً 

﴿َوتََرى اْلَمبَلبَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل  :حٌث لال هللا تبارن وتعالى« الزمر»آخر سورة 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن﴾ اْلعَْرِش ٌَُسبِّحُ  ٌْنَُهْم ِباْلَحّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ًَ َب الزمر ]وَن بَِحْمِد َربِِّهْم َولُِض

 .[ لٌل: أي لاله كل العالم، الحمد هلل رب العالمٌن2٘
وحمد نفسه تبارن وتعالى على تنزهه من كل عٌب ونمص وكبرٌابه وعظمته، 

ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشِرٌٌن فًِ اْلُمْلِن َولَْم ٌَكُْن لَهُ ﴿َولُِل اْلَحْمُد  :فمال تعالى ّلِِلَّ
ًٌّ ِمَن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ تَْكِبًٌرا﴾ ]اإلسراء [، وحمد نفسه تبارن وتعالى على إنزال َٔٔٔوِل

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى عَ  :المرآن الكرٌم فمال ( لًٌَِّما ْٔبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا )﴿اْلَحْمُد ّلِِلَّ
[ فاهلل تعالى ٌحمد نفسه عند األمور العظٌمة؛ ٕ، ِٔلٌُْنِذَر بَؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنهُ﴾ ]الكهؾ 

ألن هذه األمور العظٌمة تُوِجب للعبد المتؤمل أن ٌحمد هللا عز وجل على كمال صفاته، 
 .إنعامهوعلى كمال إفضاله و

 ال ٌصح حمد أحد بدون ما ٌوجد لدٌه من صفات الكمال ما ٌحمد علٌه. -ٖ

                                                             
 .ٕٙٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔٔ(:صٖٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٔٔ(:ص2ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٔٔ(:ص1ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٗ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗ-ٖ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ٕٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ومنها: أن خالك السماوات واألرض هو هللا عز وجل خلك السماوات واألرض، وال أحد  -ٗ
ادعى أنه ٌخلك السماوات واألرض حتى المشركون لو سُبلوا: من خلك السماوات 

 .واألرض؟ لمالوا: هللا
﴿َخلََك  :الكرٌمة: أن السماوات مخلولة ولٌست أزلٌّة؛ لموله ومن فوابد هذه اآلٌة -٘

السََّماَواِت َواأْلَْرَض﴾ فٌكون فً ذلن رد على الفبلسفة الذٌن لالوا بِمَدم هذا العالم، وأنه 
 أزلً، فإن لولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمٌن.

ت واألرض حٌث تُذكر السماوات ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: التفرٌك بٌن ذكر السماوا -ٙ
جمعًا واألرض مفردة؛ وذلن ألن السماوات أعظم من األرض بكثٌر ال من جهة 
ارتفاعها وال سعتها وال شًء، كل ما فً السماوات فهو أعظم مما فً األرض؛ لال هللا 

اَها﴾ إلى آخره ]النازعات: ( َرفََع َسْمَكَها 2ٕ﴿أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلمًا أَِم السََّماُء بَنَاَها ) :تعالى فََسوَّ
ٕ2 ،ٕ1.] 
من فوابد هذه اآلٌة: سفه الكفار، وأنه ال عمول لهم، وجهه أنه بعد ظهور هذه اآلٌات   -2

العظٌمة، عدلوا باهلل عز وجل، جعلوا له عدٌبًل وندًّا، وهذا ٌدل على سفههم وإن كانوا 
َؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إِالَّ َمْن َسِفَه ﴿َوَمْن ٌَرْ  :أذكٌاء، وٌإٌد هذا لول هللا تبارن وتعالى

[؛ وبؤن هللا تعالى دابًما ٌنعى على الكفار فمدهم العمل أكثرهم ال ٖٓٔنَْفَسهُ﴾ ]البمرة 
ٌعملون، واآلٌات فً هذا كثٌرة، وهذا هو الحك أن الكفار لٌسوا عمبلء، والمراد بنفً 

ان؟ هم عمبلء من جهة اإلدران، ولهذا العمل هنا نفً عمل التصرؾ، ما هو عمل اإلدر
تلزمهم الطاعات وٌلزمهم اإلسبلم، لكنهم لٌسوا عمبلء من حٌث التصرؾ، بل هم 
سفهاء؟ وما أحسن ما لال شٌخ اإلسبلم رحمه هللا عن المتكلمٌن لال: إنهم أوتوا فهوًما 

عندهم ِعلم، ِعلم  ولم ٌُإتوا علوًما، وأوتوا ذكاًء ولم ٌإتوا زكاًء، هم عندهم فهم، لكن ما

 .ٌعنً بالشرٌعة، وعندهم إدران، لكن ما عندهم عمل
 التعجب من حال من ٌسوون المخلولات بالخالك عز وجل فً العبادة.  -1
﴿ثُمَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِبَربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن﴾  :أن ربوبٌة هللا تعالى عامة للمإمن والكافر كذا؛ لموله -5

 إشكال فٌه، لكن هذه الربوبٌة العامة، هنان ربوبٌة خاصة فجعل نفسه ربًّا لهإالء، وال
بالمإمنٌن تمتضً الكبلءة، والعناٌة، والحفظ، والتربٌة، ولد اجتمع النوعان فً لول 

، ٕٔٔ]األعراؾ  {( َرّبِ ُموَسى َوَهاُرونَ ٕٔٔآَمنَّا بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن )}:سحرة فرعون
 .[ فاألولى عامة، والثانٌة خاصةٕٕٔ
تاتً « جعل»ٌستفاد من اآلٌة فساد استدالل من ٌمول بخلك المرآن، وذلن بمولهم أن و  -ٓٔ

، ومن ثم فسروا بهذا التؤوٌل الفاسد لوله تعالى: }ِإنَّا َجعَْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا{ «خلك»بمعى
ٌتعدى إلى « خلك»إذا كان بمعنى: « جعل»[، فما أفسده من استدالل! فإن ٖ]الزخرؾ: 
[، ٔاحد، كما فً اآلٌة موضع التفسٌر: }َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ ]األنعام: مفعول و

ٍ أَفَبَل ٌُْإِمنُوَن  ًّ ٍء َح ًْ ًَ  -ولوله تعالى: }َوَجعَْلَنا ِمَن اْلَماِء كُلَّ َش َوَجعَْلنَا فًِ اأْلَْرِض َرَواِس
[، وإذا تعدى إلى ٖٔ - ٖٓعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]األنبٌاء: أَْن تَِمٌَد بِِهْم َوَجعَْلَنا فٌَِها فَِجاًجا سُبُبًل لَ 

 َ ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم َّللاَّ مفعولٌن لم ٌكن بمعنى خلك، لال تعالى: }َواَل تَْنمُُضوا اأْلَ
ٌْكُْم َكِفٌبًل{ ]النحل:  َ عُْرَضةً أِلَ 5َٔعلَ ٌَْمانِكُْم{ ]البمرة: [، ولوله تعالى: }َواَل تَْجعَلُوا َّللاَّ

 [، ونظابره كثٌرة.ٕٕٗ
 

 المرآن
ى ِعْنَدهُ ثُم  أَْنتُْم تَْمتَُروَن )  [ٕ({ ]األنعام : ٕ}دَُو ال ِذي َخلَمَكُْم ِمْن ِطٌٍن ثُم  لََضى أََجاًل َوأََجٌل ُمَسمًّ

 التفسٌر:
فً هذه الحٌاة الدنٌا، وكتب هو الذي خلك أباكم آدم من طٌن وأنتم سبللة منه، ثم كتب مدة بمابكم 

ًدا ال ٌعلمه إال هو جل وعبل وهو ٌوم المٌامة، ثم أنتم بعد هذا تشكُّون فً لدرة هللا  أجبل آخر محدَّ
 تعالى على البعث بعد الموت.
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[، أي:" هو الذي خلك أباكم آدم من ٕلوله تعالى:}هَُو الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن ِطٌٍن{ ]األنعام :  
 .(ٔ)لة منه"طٌن وأنتم سبل
أي: ابتدأ خلمكم منه، فإنه المادة األولى وأن آدم الذي هو أصل البشر  لال البٌضاوي:" 

 .(ٕ)خلك منه، أو خلك أباكم، فحذؾ المضاؾ"
ٌعنً : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا ، فانتشروا فً المشارق  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)والمؽارب"
[، أي:" ثم كتب مدة بمابكم فً هذه الحٌاة َٕجبًل{ ]األنعام : لوله تعالى:}ثُمَّ لََضى أَ  
 .(ٗ)الدنٌا"

وروي عن الحسن،  . لال ابن أبً حاتم:"(٘)لال ابن عباس:" ٌعنً: أجل الموت"
ومجاهد، وعكرمة، وسعٌد بن جبٌر، والسدي وعطٌة، ولتادة، والضحان، وزٌد بن أسلم نحو 

 .(ٙ)ذلن"
أما لوله: }لضى أجبل{ فهو النوم، ٌمبض فٌه الروح  عباس:"وفً رواٌة اخرى عن ابن 
 .(2)ثم ٌرجع إلى صاحبه حٌن الٌمظة"

 .(1)ثم لضى أجبل{، لال: أجل الدنٌا"وروي سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس:}
عطاء بن أبً مسلم الخراسانً:" أما لوله: }لضى أجبل{، فٌمال: ما خلك فً ستة ولال  
 .(5)أٌام"

 .(ٓٔ)بلم:" ٌعنً: أجل الدنٌا ومدتها"لال ٌحٌى بن س 
 .(ٔٔ)أي:" أجل المٌامة" لال البٌضاوي: 

ى ِعْنَدهُ{ ]األنعام :  ًدا ال ٌعلمه ٕلوله تعالى:} َوأََجٌل ُمَسمًّ [، أي:" وكتب أجبل آخر محدَّ
 .(ٕٔ)إال هو جل وعبل وهو ٌوم المٌامة"

 .(ٖٔ)ال ٌعلمه إال هللا" لال ابن عباس:"
لوله: }وأجل مسمى عنده{، لال:  أبً طلحة عن ابن عباس:"وفً رواٌة علً بن 

 .(ٗٔ)الولوؾ عند هللا"
 .(٘ٔ)وروي عن مجاهد، وخالد بن معدان، أنهما لاال: "أجل البعث"

 .(ٙٔ)لال ٌحٌى بن سبلم: ٌعنً:"وأجل اآلخرة" 
 .(2ٔ)أي:" أجل الموت" لال البٌضاوي: 

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٙٔ/ٗ(:ص2ٓٔ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٔٙٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .ٕٔٙٔ/ٗ(:ص2ٓ5ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓٙٔ/ٗ(:ص2ٓ5ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٙٔ/ٗ(:ص2ٓ5ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٓٔ55أخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٖٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن: (ٙٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2ٔ)



٘ٓ 
 

معنى لوله : } ِعْنَدهُ { أي : ال ٌعلمه إال هو ، كموله تعالى : } ِإنََّما ِعْلُمَها  لال ابن كثٌر:" 
[ ، وكموله } ٌَْسؤَلُونََن َعِن السَّاَعِة أٌََّاَن 12ِٔعْنَد َربًِّ ال ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها إِال هَُو { ]األعراؾ : 

 .(ٔ)["ٗٗ - ُٕٗمْنتََهاَها { ]النازعات :  ُمْرَساَها فٌَِم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها إِلَى َربِّنَ 
ى ِعْنَدهُ  لال الزمخشري: أفاد التمدٌم فً لوله:} تعظٌما لشؤن الساعة، فلما  {" َوأََجٌل ُمَسمًّ

 .(ٕ)جرى فٌه هذا المعنى وجب التمدٌم"
}وأجل{ نكرة خصصت بالصفة ولذلن استؽنً عن تمدٌم الخبر لال البٌضاوي:"
ه، ولذلن نكر ووصؾ بؤنه }مسمى{، أي: مثبت معٌن ال ٌمبل التؽٌر، واالستبناؾ به لتعظٌم

 .(ٖ)وأخبر عنه بؤنه }عند هللا{ ال مدخل لؽٌره فٌه ٌعلم وال لدرة، وألنه الممصود بٌانه"
ى ِعْنَدهُ{ ]األنعام واختلؾ أهل التفسٌر فً  لوله تعالى:}هَُو الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن ِطٌنٍَوأََجٌل ُمَسمًّ

 على وجوه:[، ٕ: 
ثم لضى الدنٌا، وعنده : أن االجل األول  هو الدنٌا، واألجل الثانً هو اآلخرة، والمعنى: أحدها

-، ولتادة (2)، وعكرمة(ٙ)فً لوله اآلخر-، والحسن(٘)، ومجاهد(ٗ)اآلخرة. وهذا لول ابن عباس
 .(5)، والسدي(1)-فً لوله اآلخر-

األجل األول هو ما بٌن أن ٌُْخلك اإلنسان إلى أن والثانً: أن هللا تعالى لضى للناس أجلٌن: 
ٌموت، واألجل الثانً: ما بٌن أن ٌموت إلى أن ٌبعث، وهو الحٌاة البرزخ.  وهذا لول 

 .(ٖٔ)، واختاره الزمخشري(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)الحسن
وروي ذلن عن ابن عباس، ولال: لكل أحد أجبلن أجل إلى الموت وأجل  لال البؽوي:" 

من الموت إلى البعث، فإن كان برا تمٌا وصوال للرحم زٌد له من أجل البعث فً أجل العمر، 
 .(ٗٔ)وإن كان فاجرا لاطعا للرحم نمص من أجل العمر وزٌد فً أجل البعث"

ٌر األجل الخاص ، وهو عمر كل ، وهو تمد(٘ٔ)هو ٌرجع إلى ما تمدم لال ابن كثٌر 

إنسان ، وتمدٌر األجل العام ، وهو عمر الدنٌا بكمالها ثم انتهابها وانمضابها وزوالها ، وانتمالها 
 .(ٙٔ)والمصٌر إلى الدار اآلخرة "

والثالث: أن االجل األول هو النوم، تُْمبض فٌه الروح، ثم ترجع إلى صاحبها حٌن الٌمظة وأما 
 .(2ٔ)أجل موت اإلنسان. وهذا لول ابن عباس األجل الثانً:فهو

 .(1ٔ)وهذا لول ؼرٌب" لال ابن كثٌر:" 
 .(5ٔ)والرابع: أناالجل األول: لمن مضى، والثانً: لمن بمً ولمن ٌؤتً. ذكره البٌضاوي

                                                             
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕ٘، 2ٕ٘/ٔٔ(:صٖٙٙٓٔ(ـ و)2ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕ٘/ٔٔ(:صٖٓٙٓٔ)-(1ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕ٘/ٔٔ(:صٖٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٔٔ(:صٕٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕ٘/ٔٔ(:صٖٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕ٘/ٔٔ(:ص2ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙ٘/ٔٔ(:صٖٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٔٔ(:صٖٙ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٖي:وؽبتفسٌر ال (ٗٔ)
 أي: المول األول.(٘ٔ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٔٔ(:ص1ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (5ٔ)
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والخامس:ولال ابن وهب:" خلك آدم من طٌن، ثم خلمنا من آدم، أخذنا من ظهره، ثم أخذ األجل 
ى فً هذه الحٌاة الدنٌا"والِمٌثاق فً أجٍل  واحد مسمًّ

(ٔ). 
وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب، لوُل من لال: معناه: ثم  لال اإلمام الطبري:" 

لضى أجَل الحٌاة الدنٌا ،}وأجٌل مسمى عنده{، وهو أجل البَْعث عنده، ألنه تعالى ذكره نبَّه خلمَه 
ته علٌهم من أنفسهم فمال لهم: أٌه ا الناس، إن الذي ٌعِدُل به كفاُركم اآللهَة على موضع ُحجَّ

واألنداَد، هو الذي خلمكم فابتدأكم وأنشؤكم من طٌن، فجعلكم صوًرا أجساًما أحٌاًء، بعد إذ كنتم 
طٌنًا جماًدا، ثم لضى آجال حٌاتكم لفنابكم ومماتكم، لٌعٌدكم تراًبا وطٌنًا كالذي كنتم لبل أن 

عادتكم أحٌاًء وأجساًما كالذي كنتم لبل مماتكم، وذلن نظٌر ٌنشبكم وٌخلمكم وأجل مسمى عنَده إل
ٌِْه تُ  ِ َوكُْنتُْم أَْمَواتًا فَؤَْحٌَاكُْم ثُمَّ ٌُِمٌتُكُْم ثُمَّ ٌُْحٌٌِكُْم ثُمَّ إِلَ ٌَْؾ تَْكفُُروَن بِاّلِلَّ ْرَجعُوَن{ ]سورة لوله: }َك

 .(ٕ)["1ٕالبمرة: 
[، أي:" ثم أنتم بعد هذا تشكُّون فً لدرة هللا ٕ]األنعام : لوله تعالى:}ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُروَن{ 

 .(ٖ)تعالى على البعث بعد الموت"
 .(ٗ)ٌعنً:الشن والرٌبة فً أمر الساعة" لال الربٌع بن أنس:"

 .(٘)عن خالد بن معدان:"}ثم أنتم تمترون{، ٌمول: فً البعث"
 .(ٙ)لال الثعلبً والبؽوي:أي:"تشكون فً البعث

استبعاد المترابهم بعد ما ثبت أنه خالمهم وخالك أصولهم ومحٌٌهم إلى  البٌضاوي:"لال 
آجالهم، فإن منمدر على خلك المواد وجمعها وإٌداع الحٌاة فٌها وإبمابها ما ٌشاء كان ألدر على 

 .(2)جمع تلن المواد وإحٌابها ثانٌا، فاآلٌة األولى دلٌل التوحٌد والثانٌة دلٌل البعث"
فً:" ومعنى:}ثم{ استبعاد أن ٌمتروا فٌه بعد ما ثبت أنه محٌٌهم وممٌتهم لال النس

 .(1)وباعثهم "

 [، وجهان:ٕتَْمتَُروَن{ ]األنعام :  وفً لوله تعالى:}
، (ٔٔ)، واختاره الطبري(ٓٔ)، والسدي(5)أحدهما : تشكون ، واالمتراء : الشن. لاله ابن زٌد

 ٌرهم.وؼ (ٗٔ)، والبؽوي(ٖٔ)، والثعلبً(ٕٔ)والسمعانً
، (٘ٔ)والثانً : تختلفون ، مؤخوذ من المراء وهو االختبلؾ والمجادلة. ذكره الماوردي

 .(ٙٔ)والنسفً
ثم أنتم تَشكُّون فً لدرة من لََدر على خلك السماوات واألرض،  لال الطبري: المعنى:" 

وإظبلم اللٌل وإنارة النهار، وخلمكم من طٌن حتى صٌَّركم بالهٌبة التً أنتم بها على إنشابه إٌاكم 
 .(ٔ)من بعد مماتكم وفنابكم، وإٌجاده إٌّاكم بعد عدمكم"

                                                             
 .5ٕ٘/ٔٔ(:ص5ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .ٕٓٙ/ٔٔ(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٓٙ/ٔٔ(:ص2ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .12/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: تفسٌر النسفً: (ٙٔ)
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 :(ٖ)عشى، لال األ(ٕ)فً كبلم العرب، الشن فً األمر« المرٌة»و
 َرْكًضا، إِذَا َما السََّراُب اْرَجَحنّ                تَِدرُّ َعلَى أَْسُوِق الُمْمتَِرٌَن 

والمماراة:  واالمتراء الشن، من أخص وهو األمر فً : التردد«المرٌة»الراؼب:" لال
 .(ٗ)مرٌة" فٌه فٌما المحاّجة

 .(٘)اللبن من الضرع"المري، وهو استخراج «: االمتراء»لال البٌضاوي:" وأصل
 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن بنً آدم حادث بعد أن لم ٌكن، ٌإخذ من لوله: ﴿هَُو الَِّذي  -ٔ

ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم 5َٕخلََك﴾ ]البمرة  [، ولد لال هللا تبارن وتعالى: ﴿َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ
ٌْبًا َمْذكُوًرا﴾ ]اإلنسان [، ﴿َهْل﴾ بمعنى )لد(، فمن عمره عشرون سنة هو لبل ٔ ٌَكُْن َش

إحدى وعشرٌن سنة، لم ٌكن شٌبًا مذكوًرا فؤوجده هللا، ففٌه دلٌل على حدوث بنً آدم، 
 وأنهم مخلولون من العدم. 

ومنها: اإلشارة إلى أصل بنً آدم، وأنهم من الطٌن، من األرض، ولد لال هللا تعالى:  -ٕ
 [.٘٘فٌَِها نُِعٌُدكُْم َوِمْنَها نُْخِرُجكُْم تَاَرةً أُْخَرى﴾ ]طه ﴿ِمْنَها َخلَْمنَاكُْم وَ 

ْنَساَن ِمْن  فإن لال لابل: ما الجمع بٌن هذه اآلٌة وبٌن لول هللا تبارن وتعالى: ﴿َوَلمَْد َخلَْمَنا اإْلِ
 [؟ٕٓ[ ولوله تعالى: ﴿َخلَمَكُْم ِمْن تَُراٍب﴾ ]الروم َٕٙصْلَصاٍل﴾ ]الحجر 
ما سهل؛ وذلن أن أصل بنً آدم تراب ُصبَّ علٌه الماء فصار طٌنًا، بمً فالجمع بٌنه

زمنًا مدة طوٌلة فصار صلصااًل؛ ألنه ٌسود، وإذا ُصنع منه الشًء صار صلصااًل له صوت، 
 إذا ضربته بؤصبعن صار له صوت، فبل خبلؾ وال تنالض.

ى ِعْنَدهُ﴾، وال أحد ومنها: أن الحكم هلل عز وجل وحده؛ لموله: ﴿لََضى أََجبًل َوأَجَ  -ٖ ٌل ُمَسمًّ
 ٌُؽٌّر فً هذه اآلجال.

ومنها: أن من مات ممتواًل فمد مات بؤجله الذي لّدره هللا له؛ ألن هللا لضى، ال ٌمال: لوال  -ٗ
 أنه لُتل لم ٌمت، هذا مستحٌل؛ ألن هللا لضى أن ٌموت بالمتل؛ فهو ممتول بؤجل.

عند هللا عز وجل، ال أحد  -الذي هو الساعة- ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن األجل المعلوم -٘
ٌصل إلى العلم به، وهذا أمر متفك علٌه بٌن المسلمٌن؛ حتى إن النبً صلى هللا علٌه 
وعلى آله وسلم سؤله جبرٌل، وجبرٌل أفضل المبلبكة، ودمحم أفضل البشر، سؤله عن 

. فإذا كان هذان الرسوالن (ٙ)«لِ َما اْلَمْسُإوُل َعْنَها ِبؤَْعلََم ِمَن السَّابِ »الساعة فمال: 
 الكرٌمان ال ٌعلمان متى الساعة، فََمن دونهما من باب أولى.

ومنها: أن النداء بالببلهة والؽفلة ألولبن الموم الذٌن عرفوا أصلهم ومنشؤهم فٌمترون  -ٙ
 وٌشكون فً األجل المسمى عند هللا وهو ٌوم المٌامة.
البعث و﴿لَالُوا ابْتُوا بِآبَابَِنا إِْن كُْنتُْم فً سورة الجاثٌة احتج الذٌن ٌنكرون 

[، وهذه الدعوىؽٌر صحٌحة؛ ألن الذٌن أخبروا بالمٌامة ما لالوا: َٕ٘صاِدلٌَِن﴾ ]الجاثٌة 
 اآلن ٌبعثون، لم ٌؤِت الولت بعد، لكن هذا من باب التشبٌه الذي ٌُمصد به إضبلل الخلك.

 
 المرآن

ُ ِفً الس َماَواتِ  كُْم َوَجْهَركُْم َوٌَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن ) }َودَُو ّللا  ({ ]األنعام : َٖوفًِ اأْلَْرِض ٌَْعلَُم ِسر 
ٖ] 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
/ ٙ،و"الصحاح" 1ٖٖٗ/ ٗاللؽة"  ،و"تهذٌب1ٓٙ/ ٕ،و"الجمهرة" 5ٕ٘/ 1"العٌن" انظر: (ٕ)

 . مادة"مرى".15ٔٗ/ 1،و"اللسان" ٖٗٔ/ ٘ة" اللؽ ،و"مماٌٌس1ٕ1/ ٖ،و"المجمل" 5ٕٔٗ
 .،واللسان، مادة:"رجحن"ٕٓدٌوانه: (ٖ)
 .2ٙٙالمفردات: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.٘/  5(، ومسلم )ٓ٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٙ)



ٖ٘ 
 

 التفسٌر:
وهللا سبحانه هو اإلله المعبود فً السموات واألرض. ومن دالبل ألوهٌته أنه ٌعلم جمٌع ما 

 -جلَّ وعبل-ولهذا فإنه وما تعلنونه، وٌعلم جمٌع أعمالكم من خٌر أو شر؛  -أٌها الناس-تخفونه 
 وحده هو اإلله المستحك للعبادة.

َماَواِت َوفًِ اأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى:  ُ فًِ السَّ وهللا سبحانه هو  [، أي:"ٖ}َوُهَو َّللاَّ
 .(ٔ)اإلله المعبود فً السموات واألرض"

 .(ٕ)أي: المعبود فٌهما" لال الماسمً:" 
عالم بما ٌصلح به أمر السماء واألرض، المعنى هو المتفرد هو الخالمال لال الزجاج:أي:" 

 .(ٖ)بالتدبٌر فٌالسماوات واألرض"
لال السمرلندي:" ٌعنً: هو المتفرد بالتدبٌر فً السموات وفً األرض. وهذا  

َماِء إِلَهٌ َوفًِ اأْلَْرِض إِلَهٌ{ ]الزخرؾ :  سموات [، ٌعنً: وهو خالك ال1ٗكموله:}َوهَُو الَِّذي فًِ السَّ
 .(ٗ)واألرض"
أي: وهو المؤلوه المعبود فً السماوات وفً األرض، فؤهل السماء  لال السعدي:" 

واألرض، متعبدون لربهم، خاضعون لعظمته، مستكٌنون لعزه وجبلله، المبلبكة الممربون، 
 .(٘)واألنبٌاء والمرسلون، والصدٌمون، والشهداء والصالحون"

كُْم َوَجْهَركُْم{ ]األنعام : }ٌَْعلَُم لوله تعالى:  ومن دالبل ألوهٌته أنه ٌعلم جمٌع  [، أي:"ِٖسرَّ
 .(ٙ)وما تعلنونه" -أٌها الناس-ما تخفونه 
 .(2)ٌعنً: سر أعمالكم وجهرها" لال مماتل:" 
 .(1)ٌعنً: ٌعلم سر أعمالكم وعبلنٌتكم" لال السمرلندي:" 
 .(5)صوارؾ الملبٌة وأعمال الجوارح"أي: من األلوال أو الدواعً وال لال الماسمً:" 

وأما جملة }ٌعلم سركم وجهركم{، فهً تمرٌر لمعنى الجملة األولى  لال صاحب المنار:" 
 .(ٓٔ)ألن الذي استوى فً علمه السر والعبلنٌة هو هللا وحده"

ُ فًِ السََّماَواِت َوفًِ اأْلَْرِض ٌَْعلَُم   كُْم واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}َوُهَو َّللاَّ ِسرَّ
 [، على وجوه:َٖوَجْهَركُْم{ ]األنعام : 

كُْم َوَجْهَركُْم{، أي:  أحدها : أن معنى الكبلم: وهو اله الُمَدبِّر فً السموات وفً األرض .}ٌَْعلَُم ِسرَّ
 . (ٔٔ)ما تخفون ، وما تعلنون. ذكره الزجاج

ض، وحفظهما إلٌه؛ لال الماترٌدي:" أي: إلى هللا تدبٌر، ما فً السماوات وما فً األر 
 .(ٕٔ)ألنه هو المتفرد بخلك ذلن كله؛ فإلٌه حفظ ذلن وتدبٌره"

 لال الزجاج:"}فً{ موصولة فً المعنى بما ٌدل علٌه اسم هللا، المعنى هو الخالك 
العالم بما ٌصلح به أمر السماء واألرض، المعنى هو المتفرد بالتدبٌر فٌالسماوات واألرض، ولو 

ت والدار، لم ٌجز إال أن ٌكون فً الكبلم دلٌل على أن زٌدا ٌدبر أمر البٌت للت: هو زٌد فً البٌ

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٓ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل ن سلٌمان: (2)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (5)
 .ٕٓ٘/2تفسٌر المنار: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٗٗ/ٔ، وبحر العلوم:1ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٔ/ٗدي:تفسٌر الماترٌ (ٕٔ)
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والدار، فٌكون المعنى هو المدبر فً الدار والبٌت، ولو للت: هو المعتضد الخلٌفة فً الشرق 
 .(ٔ)والؽرب، أو للت: هو المعتضد فً الشرق والؽرب، جاز على هذا"

وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة لال ابن عطٌة:" وهذا عندي أفضل األلوال  
المعنى، وإٌضاحه أنه أراد أن ٌدل على خلمه وإٌثار لدرته وإحاطته واستٌبلبه ونحو هذه 
الصفات فجمع هذه كلها فً لوله:}وهو هللا{ أي:الذي له هذه كلها }فً السماوات وفً األرض{ 

رض{ كما تمول: زٌد السلطان كؤنه وهو الخالك الرازق المحًٌ المحٌط }فً السماوات وفً األ
فً الشام والعراق، فلو لصدت ذات زٌد لملتمحاال، وإذا كان ممصد لوله زٌد اآلمر الناهً المبرم 
الذي ٌعزل وٌولً فً الشام والعراق فؤلمت السلطان ممام هذه كان فصٌحا صحٌحا، فكذلن فً 

 .(ٕ)اآلٌة ألام لفظة هللا ممام تلن الصفات المذكورة"
 .(ٖ): وهو هللا المعظم المعبود فً السموات ، وفً األرض. ذكره الزجاج والثانً

 .(ٗ)لال الزجاج:" وهذا نحو المول األول"
أسلم وأبعد من اإلشكال، والماعدة تنزٌهه عز وجل  واختاره المرطبً ولال: وهذا المول"

 .(٘)عن الحركة واالنتمال وشؽل األمكنة"
 .(ٙ)هو الذي ٌوحد وٌمر بوحدانٌته أهل السموات واألرض" لال السمرلندي:"وٌمال: 
 .(2)ٌعنً: وهو إله السماوات وإله األرض" لال الثعلبً والبؽوي:" 

ً وتؤخٌراً ، وتمدٌره : وهو هللا ٌعلم سركم وجهركم فً السموات  والثالث : أن فً الكبلم تمدٌما
، (1)اإِلنس والجن ، لاله الزجاجوفً األرض ، ألن فً السموات المبلبكة ، وفً األرض 

 .(5)والنحاس
لال النحاس:" ومن أحسن ما لٌل فٌه: أن المعنى: وهو هللا ٌعلم سركم وجهركم فً  

 .(ٓٔ)السموات وفً األرض"

 لال احمد الكرجً المصاب:" ألنه إله من فً السماء من المبلبكة، ومن فً األرض من 
 .(ٔٔ)مده"الخلك ٌعلم سر الجمٌع وجهرهم سبحانه وبح

 .(ٕٔ) هو عالم بما فً السموات وبما فً األرض. ذكره السمرلنديوالرابع: أن المعنى:
ُ فًِ السََّماَواِت { ولؾ تام ، ثم استؤنؾ الخبر فمال : } َوفًِ األْرِض والخامس:  أن لوله } َوُهَو َّللاَّ

كُْم َوَجْهَركُْم َوٌَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن { وهذا ا  .(ٖٔ)ختٌار الطبريٌَْعلَُم ِسرَّ
اختلؾ مفسرو هذه اآلٌة على ألوال ، بعد االتفاق على تخطبة لول  لال ابن كثٌر:" 

فً كل مكان ؛ حٌث حملوا اآلٌة  -تعالى عن لولهم علًوا كبًٌرا  -الَجْهِمٌَّة األول المابلٌن بؤنه 
ده وٌوحده وٌمر له على ذلن ، فؤصح األلوال أنه المدعو هللا فً السموات وفً األرض، أي : ٌعب

باإللهٌة من فً السموات ومن فً األرض ، وٌسمونه هللا ، وٌدعونه َرَؼبًا وَرَهبًا ، إال من كفر 
من الجن واإلنس ، وهذه اآلٌة على هذا المول كموله تعالى : } َوهَُو الَِّذي فًِ السََّماِء إِلَهٌ َوفًِ 

                                                             
 .1ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌرالمرطبً: (٘)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 2ٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (2)
 ، ولم أجده فً معانً المرآن.5ٗ/ٕنمبل عن النكت والعٌون: (1)
 .ٖ/ٕانظر: إعراب المرآن: (5)
 .ٖ/ٕإعراب المرآن:(ٓٔ)
 .2ٕ/ٕالنكت الدالة على البٌان فً انواع العلوم واالحكام: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ْن فً السماء وإله َمْن فً األرض ، وعلى هذا [ ، أي : هو إله مَ 1ٗاألْرِض إِلَهٌ { ]الزخرؾ : 
كُْم َوَجْهَركُْم { خبًرا أو حاال" فٌكون لوله : } ٌَْعلَُم ِسرَّ
(ٔ). 

لاعدة الكبلم فً هذه اآلٌة أن حلول هللا تعالى فً األماكن مستحٌل  لال ابن عطٌة:" 
وكذلن مماسته لؤلجرام أو محاداته لها أو تحٌز ال فً جهة المتناع جواز التمرب علٌه تبارن 
وتعالى، فإذا تمرر هذا فبٌن أن لوله تعالى:}وهو هللا فً السماوات وفً األرض{، لٌس على حد 

 .(ٕ)بل هو على وجه من التؤوٌل آخر"لولنا: زٌد فً الدار، 
وزعمت الجهمٌة أن المعنى: أن هللا تعالى كابن فً السماوات  لال صاحب المنار:" 

واألرض، ومنه أخذوا لولهم. إنه فً كل مكان، وهللا أعلى وأجل مما لالوا، فهو بابن من خلمه 
 ء لٌس معناه إنهؼٌر حال فٌه كله وال فً جزء منه، وما صح من إطبلق كونه فً السما

حال فً هذه األجرام السماوٌة كلها أو بعضها، وإنما هو إطبلق إلثبات علوه على خلمه ؼٌر 
 .(ٖ)مشابه لهم فً شًء بل هو بابن منهم لٌس كمثله شًء"

وٌعلم جمٌع أعمالكم من خٌر أو  [، أي:"ٖ}َوٌَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)شر"

 .(٘): ما أسر ابن آدم فً نفسه"«السر» ن عباس:"لال اب 
 .(ٙ): ما حدثت به نفسن"«السر» لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)ٌعنى: ما تعملون من الخٌر والشر" لال مماتل:" 
 .(1)من الخٌر والشر فٌجازٌكم بذلن" لال السمرلندي:أي:" 
 .(5)أي : جمٌع أعمالهم خٌرها وشرها" لال ابن كثٌر:" 

الماوردي: "أي: ما تعلمون من بعد ، وال ٌخفى علٌه ما كان منكم ، وال ما سٌكون لال 
 . (ٓٔ)، وال ما أنتم علٌه فً الحال من سر ، وجهر"

لال البٌضاوي:أي:" من خٌر أو شر فٌثٌب علٌه وٌعالب، ولعله أرٌد بالسر والجهر ما 
 .(ٔٔ)ٌخفى وما ٌظهر من أحوال األنفس وبالمكتسب أعمال الجوارح"

وٌعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصٌه وارؼبوا فً األعمال التً تمربكم  لال السعدي:أي:"
 .(ٕٔ)منه، وتدنٌكم من رحمته، واحذروا من كل عمل ٌبعدكم منه ومن رحمته"

أي: ما تفعلونه من خٌر أو شر، فٌثٌب علٌه وٌعالب. وتخصٌصه بالذكر،  لال الماسمً:" 
إلظهار كمال االعتناء به الذي ٌتعلك  -مع اندراجه فٌما سبك، على التفسٌر الثانً للسر والجهر

 .(ٖٔ)به الجزاء. وهو السر فً إعادة }ٌعلم{"
جر، لال ابن عطٌة:لوله:}علم سركم وجهركم وٌعلم ما تكسبون {" تحذٌر وز

 .(ٗٔ)و}تكسبون{، لفظ عام لجمٌع االعتمادات واألفعال واأللوال"

                                                             
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٓ٘/2تفسٌر المنار: (ٖ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٙٔ-ٕٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل ن سلٌمان: (2)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٓ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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لال المرطبً:" والكسب الفعل الجتبلب نفع أو دفع ضرر ولهذا ال ٌمال لفعل هللا 
 .(ٔ)كسب"
 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن ألوهٌة هللا ثابتة فً السماوات واألرض، ٌؤلهه من فً  -ٔ

ُ فًِ السََّماَواِت َوفًِ اأْلَْرِض﴾.السماوات ومن فً األر  ض؛ لموله: ﴿َوهَُو َّللاَّ
ومنها: أن هللا تبارن وتعالى ٌعلم السر والجهر، ٌعلم ما ٌسر به اإلنسان وما ٌجهر به،   -ٕ

واإلسرار تارة ٌكون إسراًرا فً النفس، وتارة ٌكون إسراًرا مع الؽٌر بصفة خاصة، 
 ٌعلم السر سواء مع النفس أو مع الؽٌر بصفة والجهر هو اإلعبلن الذي ال ٌخفى؛ فاهلل

 خاصة أو الجهر.
ومنها: عموم علم هللا تبارن وتعالى؛ عموم علمه؛ ألن لوله: }سّركم{ ٌشمل كل أحد،  -ٖ

ٍء ِعْلًما﴾ ]طه  ًْ ُ الَِّذي اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو َوِسَع كُلَّ َش [ واآلٌات فً 51ولد لال هللا تعالى: ﴿َّللاَّ
 كثٌرة.هذا المعنى 

ومنها: ما ٌترتب على إٌماننا بؤن هللا ٌعلم السر والجهر مع إٌماننا بهذا ٌمتضً أال  -ٗ
نخالؾ أمر هللا عز وجل بترن واجب، أو فعل معصٌة؛ ألننا نعلم أن هللا تعالى ٌعلمه، 

 ولو لم ٌثمر العلم هذه الثمرة الجلٌلة لكان علمنا ال فابدة منه.
ا من الناس ال ٌعتنً بالفوابد المسلكٌة المترتبة على وانتبه لهذه المسؤلة؛ إن كثٌرً 

أسماء هللا وصفاته، وهذا أمر ال بد منه، هذا هو الثمرة، فإذا علمت أن هللا ٌعلم سرن 
 وجهرن استحٌٌت منه فلم تترن ما وجب، ولم تفعل ما ٌحرم.

ان كسبًا ومنها: علم هللا تبارن وتعالى بما ٌكسب؛ أي: بما ٌكسبه من األعمال سواء ك -٘
دنٌوًٌّا أو كسًبا أخروًٌّا، فإن هللا تعالى ٌعلمه، ال ٌخفى علٌه، وٌترتّب على هذه الفابدة أال 

 نكسب شٌبًا حّرمه هللا علٌنا.
 

 
 المرآن

 [ٗ({ ]األنعام : ٗ}َوَما تَؤْتٌِِهْم ِمْن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم إاِل  َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن )

 التفسٌر:
هإالء الكفار الذٌن ٌشركون مع هللا تعالى ؼٌره لد جاءتهم الحجج الواضحة والدالالت البٌنة 

وِصْدِق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً نبوته، وما جاء به، ولكن ما إن جاءتهم حتى  -جل وعبل-على وحدانٌة هللا 
 أعرضوا عن لبولها، ولم ٌإمنوا بها.

[، أي:" أي ما ٌظهر لهم ْٗن آٌٍَة ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَما تَؤِْتٌِهْم مِ  
 .(ٕ)دلٌل من األدلة أو معجزة من المعجزات أو آٌة من آٌات المرآن "

 .(ٖ)ٌمول: ما تؤتٌهم من شًء من كتاب هللا" لال لتادة:" 
وما تؤتً هإالء الكفار الذٌن بربهم ٌعِدلون أوثانَهم وآلهتهم  حّجة  لال الطبري:أي:" 

وعبلمة وداللة من ُحجج ربهم ودالالته وأعبلمه على وحدانٌته، وحمٌمة نبوتن، ٌا دمحم، وصدق 
 .(ٗ)ما أتٌتهم به من عندي"

أي: عبلمة كانشماق الممر ونحوها. و}من{ الستؽراق الجنس، تمول: ما  لال المرطبً:" 
 .(٘)فً الدار من أحد، }من آٌات ربهم{}من{الثانٌة للتبعٌض"

                                                             
 .5ٖٓ/ٙتفسٌرالمرطبً: (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
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لال البٌضاوي:" أي: ما ٌظهر لهم دلٌل لط من األدلة أو معجزة من المعجزات أو آٌة  
 .(ٔ)من آٌات المرآن"

ٌمول تعالى مخبًرا عن المشركٌن المكذبٌن المعاندٌن : إنهم مهما أتتهم }  لال ابن كثٌر:" 
داللة ومعجزة وحجة ، من الدالالت على وحدانٌة الرب ، َعزَّ وجل ، وصدق  ِمْن آٌٍَة { أي :
 .(ٕ)رسله الكرام"
 .(ٖ)ٌعنً: انشماق الممر" {،وما تؤتٌهم من آٌة من آٌات ربهم لال مماتل:"} 

 . (ٗ)لال ابن عباس: "ومن اآلٌات انشماق الممر بمكة"
 .(٘)لال أبو العالٌة:"مثل الشمس والممر والنجوم"

 .(ٙ)ولال عطاء :"ٌرٌد المرآن"
 .(2)ٌعنً: المرآن" لال ابن أبً زمنٌن:" 

المراد باآلٌات: الدالالت التً ٌجب أن ٌستدلوا بها على توحٌد هللا وصدق لال الواحدي:"
 .(1)"– ملسو هيلع هللا ىلص -من خلك السموات واألرض وما بٌنهما مع المعجزات التً أتى بها دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبٌه 

 من والكونٌة،اآلٌة الشرعٌة اآلٌات : لعموم،فتشمل-هنا-«اآلٌات»فً تفسٌر واألولى
 .(5)وهواختٌارالجمهور ونحوه، الممر كانشماق والمعجزة المرآن

النبً  ٌرٌهم أن المشركٌن سإال فً "صحٌحه"كتاب "المنالب"،باب البخاري أخرج ولد
لال: -عنه هللا رضً-مسعود بن عبدهللا الممر. عن انشماق فؤراهم آٌة –وسلم  علٌه هللا صلى –

 علٌه هللا صلى –النبً  شمٌن،لال -وسلم  علٌه هللا صلى –هللا  رسول عهد الممرعلى "انشك
 .(ٓٔ)«"اشهدوا: »-وسلم 
المضاؾ إلى ضمٌرهم، لتفخٌم « الرب»إلى اسم « اآلٌات»وإضافة  لال اآللوسً:" 

شؤنها المستتبع لتهوٌل ما اجترءوا علٌه فً حمها، والمراد بها إما هذه اآلٌات الناطمة بما فصل 

من بدابع صنع هللا تعالى وسوابػ آالبه تعالى الموجبة لئللبال علٌها واالٌمان وإٌتاإها 
 .(ٔٔ)نزواللوحً بها"

[، أي:" إِالّ تركوا النظر فٌها ولم ٗتعالى:}إِالَّ َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن{ ]األنعام : لوله  
 .(ٕٔ)ٌلتفتوا إلٌها"
 .(ٖٔ)إال أعرضوا عنه" لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)فلم ال ٌتفكرون فٌها فٌعتبروا فً توحٌد هللا" لال مماتل:" 
 .(٘ٔ)ٌعنً به: مشركً العرب" لال ابن أبً زمنٌن:" 

                                                             
 .ٗ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
فً "تفسٌره"  الثعلبً وذكره ،نحوه،ٗ/ ٕفً "تنوٌرالممباس" ، وٙٔ/1حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .نسبة ببل 1ٕٔ/ ٖفً "تفسٌره"  ب،والبؽوي 2٘ٔ/ ٙ
 ، ولم ألؾ علٌه.ٙٔ/1حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (٘)
 .1ٕٔ/ ٖ،والبؽوٌفً "تفسٌره" 5/ ٔ"الوسٌط" ، وٙٔ/1ذكره الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٙ)
 .5٘/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .ٙٔ/1التفسٌر البسٌط: (1)
/ ٖزاد المسٌر:  فً الجوزي ،وابن2ٗٗ/ ٔبحر العلوم: فً والسمرلندي ،ٕٔٙ/ٔٔانظر:تفسٌرالطبري:(5)
 .2٘ٔ/ ٕٔمفاتٌح الؽٌب: فً ،والرازيٗ
 .(ٖٖٙٙ)صحٌح البخاري (ٓٔ)
 .5ٕ/ٕٔروح المعانً: (ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .5٘/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘ٔ)
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 .(ٔ)فإنهم ٌعرضون عنها ، فبل ٌنظرون فٌها وال ٌبالون بها " ابن كثٌر:أي:"لال  
 .(ٕ)لال البٌضاوي: أي: "تاركٌن للنظر فٌه ؼٌر ملتفتٌن إلٌه" 
االنصراؾ بالوجه عن «: اإلعراض»"أي: تاركٌن التفكر فٌها. ومعنى لال الواحدي: 

 .(ٖ)الشًء، ثم ٌبنى علٌه االنصراؾ بالفكر عنه"
ٌمول: إالأعرضوا عنها، ٌعنً عن اآلٌة، فصّدوا عن لَبُولها واإللرار بما  الطبري:"لال  

 .(ٗ)شهدت على حمٌمته ودلّت على صحته، جهبل منهم باهلل، واؼتراًرا بحلمه عنهم"
واإلعراض: ترن النظر فً اآلٌات التً ٌجب أن ٌستدلوا بها على  لال المرطبً:" 

توحٌد هللا عز وجل من خلك السموات واألرض وما بٌنهما وأنه ٌرجع إلى لدٌم حً ؼنً عن 
جمٌع األشٌاء لادر ال ٌعجزه شً عالم ال ٌخفى علٌه شً من المعجزات التً ألامها لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٘)لى صدله فً جمٌع ما أتى به"، لٌستدل بها ع«ٖ»
والتعرض لعنوان الرحمة، لتؽلٌظ شناعتهم وتهوٌل جناٌتهم فإن  لال أبو السعودي:" 

اإلعراض عما ٌؤتٌهم من جنابه عز وجل على اإلطبلق شنٌع لبٌح وعما ٌؤتٌهم بموجب رحمته 
 .(ٙ)تعالى المحض منفعتهم أشنع وألبح "

 الفوابد:
تو هإالء المكذبٌن؛ وجه ذلن أنه ال تؤتٌهم أي آٌة إال كانوا عنها من فوابد اآلٌة: بٌان ع -ٔ

معرضٌن، ولد طلبت لرٌش من النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم آٌة، فؤراهم 
، وشاهده الناس، ولد أشار هللا إلٌه فً (2)انشماق الممر؛ أشار إلى الممر انفلك فرلتٌن

[، وهو انشماق حسً، والمراد بالممر ٔاْلمََمُر﴾ ]الممر  لوله: ﴿اْلتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشكَّ 
 الممر المشاَهد المعروؾ.

ولد أنكر الفبلسفة وعلماء الفلن أن الممر انشك، ولالوا: ال ٌمكن؛ ألن األجرام 

السماوٌة ال ٌمكن فٌها التفّكن، والواجب على المإمن أن ٌرد كل لول ٌخالؾ الكتاب 
هللا عز وجل، خالمها، ٌفعل ما ٌشاء وهو انشماق حسً  والسنة مهما كان لابله، ألن

للممر ، ولٌس كما لال علماء الفلن، وحّرفوا من أجله الكتاب والسنة، ولالوا: إن أخبار 
االنشماق أخبار أحادٌة تحتمل التؤوٌل أو الرد، وأما المرآن فمعنى انشك الممر أي بان 

 نور النبوة، وهذا ؼلط.
 سبحانه وتعالى حكٌم رحٌم، وذلن لكونه ٌؤتً باآلٌات للخلك، فإن ومنها الكرٌمة: أن هللا -ٕ

هذا من الحكمة الواضحة؛ ألنه لٌس من المعمول أن ٌؤتً رجل وٌمول للناس: إنه 
رسول، وٌستبٌح دماء من لم ٌُإمن به وأموالهم وذرٌاتهم ونساءهم بدون أن ٌكون هنان 

ٍ مِ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصآٌة تدل على صدله؛ ولهذا لال النبً  ًّ ِب ُ  -« ْن نَ إِالَّ آتَاهُ ِمَن » -ٌَْعنًِ بََعثَهُ َّللاَّ
. ال بد، هذه من جهة الحكمة.من جهة الرحمة؛ أن (1)«اآْلٌَاِت َما ٌُْإِمُن َعلَى ِمثِْلِه اْلبََشرُ 

هللا رحم الخلك بكونه إذا أرسل إلٌهم الرسل آتاهم اآلٌات الدالة على صدلهم، ولو شاء 
ات، ثم من كذب أخذه، لكن تؤبى حكمته ورحمته أن ٌرسل رسبًل ألرسل رسبًل بدون آٌ

 ببل آٌة.
ومنها: إثبات الربوبٌة للكفار؛ لموله: ﴿ِمْن آٌَاِت َربِِّهْم﴾، وهذه الربوبٌة العامة، وربوبٌة  -ٖ

هللا عز وجل تنمسم إلى عامة وخاصة، فربوبٌته ألولٌابه خاصة، وألعدابه وأولٌابه 

                                                             
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٔ/1التفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٕٗ/ٙتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 ( من حدٌث عبد هللا بن مسعود.ٗٗ/  1ٕٓٓ(، ومسلم )ٖٖٙٙمتفك علٌه؛ البخاري )(2)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.5ٖٕ/  ٕ٘ٔ(، ومسلم )51ٔٗ)متفك علٌه؛ البخاري (1)
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فإن العبودٌة تنمسم إلى عامة وخاصة؛ فالعامة كموله تعالى: ﴿إِْن جمٌعًا عامة،وبالتاالً: 
ْحَمِن َعْبًدا﴾ ]مرٌم  [، والخاصة مثل لوله: 5ٖكُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِالَّ آتًِ الرَّ
ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا﴾ ]فاطر  َل [، ولوله: ﴿تَ ٕٖ﴿ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ بَاَرَن الَِّذي نَزَّ

 [ واألمثلة كثٌرة.ٔاْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه﴾ ]الفرلان 
ومنها: خطر اإلعراض عن اآلٌات، وأنه ٌُخشى على َمن أعرض عن اآلٌات أال ٌهتدي  -ٗ

أي لخطر اإلعراض عن -لها؛ لموله تعالى: ﴿إِالَّ َكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضٌَن﴾.وٌدل لهذا 
ةٍ﴾  لول هللا -اآلٌات َل َمرَّ تبارن وتعالى: ﴿َونُمَّلُِب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
ةٍ َونَذَُرهُْم فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٓٔٔ]األنعام  َل َمرَّ [، والكاؾ هنا للتعلٌل ﴿َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ

ب على طالب العلم أن ٌجعلها نصب ٌَْعَمُهوَن﴾، وهذه مسؤلة خطٌرة فً الوالع، ٌج
عٌنٌه، إذا كان ٌمشً على طرٌك معٌن، وجاءت النصوص دالة على خبلفه، فإن بعض 
الناس لد ٌتلكؤ وٌحاول أن ٌحّرؾ النصوص التً تخالؾ طرٌمه، وهذا خطر عظٌم، بل 
الواجب على المإمن أن ٌستسلم للنصوص من حٌن أن تؤتٌه كما كان الصحابة رضً 

م ٌفعلون هذا، مجرد ما ٌؤمر الرسول بشًء ٌفعلونه، مجرد ما ٌنهى عن شًء هللا عنه
ٌتركونه، فكون اإلنسان ٌتلكؤ أول ما ٌؤتٌه الحك خطر عظٌم، واآلٌة واضحة فً سورة 

ةٍ َونَذَُرهُْم فِ  َل َمرَّ ً طُْؽٌَانِِهْم األنعام: ﴿َونُمَّلُِب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم ٌَْٓٔٔعَمُهوَن﴾ ]األنعام [، ولال هللا تعالى: ﴿فَإِْن تََولَّْوا َفاْعلَْم أَنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

 [.5ٗبِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِنَّ َكِثًٌرا ِمَن النَّاِس َلفَاِسمُوَن﴾ ]المابدة 
 
 المرآن

ا   [٘({ ]األنعام : َ٘جاَءدُْم فََسْوَف ٌَؤْتٌِِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )}فَمَْد َكذ بُوا بِاْلَحّكِ لَم 

 التفسٌر:
لمد جحد هإالء الكفار الحكَّ الذي جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وسخروا من دعاته؛ جهبل منهم باهلل 

لحك والصدق، وٌبٌن هللا للمكذبٌن واؼتراًرا بإمهاله إٌاهم، فسوؾ ٌرون ما استهزءوا به أنه ا
 كذبهم وافتراءهم، وسٌجازٌهم علٌه.

ا َجاَءهُْم{ ]األنعام :  [، أي:" لمد جحد هإالء الكفار ٘لوله تعالى:}فَمَْد َكذَّبُوا بِاْلَحّكِ لَمَّ
 .(ٔ)بإمهاله إٌاهم"الحكَّ الذي جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وسخروا من دعاته؛ جهبل منهم باهلل واؼتراًرا 

 .(ٕ)بالمرآن، ولٌل: بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال البؽوي:"
 .(ٖ)ٌعنً: المرآن الذي تحدوا به على تبالؽهم فً الفصاحة" لال الزمخشري:"
 .(ٗ)}كذبوا بالحك{: وهو دمحم علٌه السبلم وما جاء به"لال ابن عطٌة:"
استهزءوا بالمرآن بؤنه لٌس من هللا،  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: المرآن، حٌن جاءهم به دمحم لال مماتل:"

ٌعنً: كفار مكة منهم: أبو جهل بن هشام، والولٌد بن المؽٌرة، ومنبه ونبٌه ابنا الحجاج والعاص 
بن وابل السهمً، وأبى بن خلؾ، وعمبةابن أبً معٌط، وعبد هللا بن أبً أمٌة، وعتبة وشٌبة ابنا 

ن هشام بن أسد، والحارث بن عامر بن نوفل، ومخرمة بن نوفل وهشام ربٌعة، وأبو البختري اب
بن عمرو ابن ربٌعة، وأبو سفٌان بن حرب، وسهل بن عمرو، وعمٌر بن وهب بن خلؾ، 
والحارث بن لٌس، وعدى بن لٌس، وعامر بن خالد الجمحً، والنضر بن الحارث، وزمعة بن 

فل، واألخنس ابن شرٌك، وحوٌطب بن األسود، ومطعم بن عدي، ولرط بن عبد عمرو بن نو
 .(٘)عبد العزي، وأمٌة بن خلؾ كلهم من لرٌش"

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
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[، أي:" فسوؾ ٘لوله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَؤِْتٌِهْم أَْنَباُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]األنعام : 
وسٌجازٌهم ٌرون ما استهزءوا به أنه الحك والصدق، وٌبٌن هللا للمكذبٌن كذبهم وافتراءهم، 

 .(ٔ)علٌه"
وهذا تهدٌد لهم ووعٌد شدٌد على تكذٌبهم بالحك ، بؤنه ال بد أن ٌؤتٌهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)خبر ما هم فٌه من التكذٌب ، ولٌجُدنَّ ؼبه ، ولٌذولُنَّ َوباله"
 .(ٖ)ٌمول: سٌؤتٌهم ٌوم المٌامة أنباء ما استهزءوا به من كتاب هللا عز وجل" لال لتادة:"

ٌعنى: حدٌث }ما كانوا به{: بالعذاب،}ٌستهزإن{ بؤنه ؼٌر نازل بهم  ل مماتل:"لا 
 .(ٗ)ونظٌرها فً الشعراء، فنزل بهم العذاب ببدر"

أي: أخبار استهزابهم وجزاإه، أي: سٌعلمون عالبة أاستهزابهم إذا  لال البؽوي:"
 .(٘)عذبوا"

هو المرآن، أى أخباره أنباء الشًء الذي كانوا به ٌستهزإن و لال الزمخشري:أي:"
وأحواله، بمعنى:سٌعلمون بؤى شًء استهزءوا. وسٌظهر لهم أنه لم ٌكن بموضع استهزاء، وذلن 

 .(ٙ)عند إرسال العذاب علٌهم فً الدنٌا أو ٌوم المٌامة، أو عند ظهور اإلسبلم وعلو كلمته"
ون من آٌاتً ٌمول: سوؾ ٌؤتٌهم أخباُر استهزابهم بما كانوا به ٌستهزب لال الطبري:" 

وأدلَّتً التً آتٌتهم، ثم وفى لهم بوعٌده لّما تماَدوا فً ؼٌِّهم، وَعتْوا على ربهم، فمتلتهم ٌوم بدٍر 
بالسٌَّؾ"
(2). 
دل بهذا أنهم كانوا ٌستهزبون، ولد ذكر استهزاإهم فً ؼٌر هذاالمكان،  لال الزجاج:" 
 .(1)إلٌه استهزاإهم"، أي: تؤوٌله: المعنى: سٌعلمون ما ٌإول «إتٌانه»ومعنى 

، وٌصح «الذس»توعدهم بؤن ٌؤتٌهم عماب استهزابهم، و}ما{ بمعنى: لال ابن عطٌة:"
أن تكون مصدرٌة، وفً الكبلم حذؾ مضاؾ تمدٌره: ٌؤتٌهم مضمن أنباء المرآن الذي كانوا به 

ٌستهزبون، وإن جعلت }ما{ مصدرٌة فالتمدٌر:ٌؤتٌهم نبؤ كونهم مستهزبٌن، أي: عماب ٌخبرون 
عموبات التً توعدوا بها تعم عموبات الدنٌا كبدر وؼٌرها أنه على ذلن االستهزاء، وهذه ال

 .(5)وعموبات اآلخرة"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هإالء مع تواتر اآلٌات علٌهم كذبوا بالحك ولم ٌستجٌبوا   -ٔ

له، والتكذٌب بالحك بعد مجٌبه أشد من التكذٌب به لبل أن ٌؤتً بحٌث ٌسمع اإلنسان 
 ؤكد، فإن هذا الذي أتاه الحك وكذَّب به ٌكون تكذٌبه أعظم.عنه، ولكنه لم ٌت

ومنها: اإلشارة إلى أن هإالء سوؾ ٌُمهلون، وال ٌؤتٌهم العذاب؛ لموله: ﴿فََسْوَؾ ٌَؤْتٌِِهْم  -ٕ
 أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن﴾.

أعظم إثًما؛ ذلن ومنها: أن هإالء كذبوا بالحك بعد أن جاءهم فٌكون تكذٌبهم أشد لبًحا و -ٖ
 لمٌام الحجة علٌهم.

ٌَؤْتٌِِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن﴾. -ٗ  ومنها: تهدٌد هإالء بالعذاب؛ لموله: ﴿فََسْوَؾ 

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٓ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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ومنها: أن تكذٌب هإالء ممرون باالستهزاء؛ إذ إنهم ٌسخرون: كٌؾ نُبعث ولد كنا  -٘
ٌء عَُجاٌب﴾ ]ص  عظاًما ورفاتًا؟! وٌمولون: ﴿أََجعََل اآْلِلَهةَ  ًْ [ ٘إِلًَها َواِحًدا ِإنَّ َهذَا لََش
 فسٌؤتٌهم هذا أنباء ما كانوا به ٌستهزبون.

ومنها: أن هإالء الكفار عندهم عناد والعٌاذ باهلل؛ وذلن أنهم لرنوا كفرهم باالستهزاء فلم  -ٙ
 ٌَسلم الشرع، وال من جاء بالشرع من استهزابهم.

 
 المرآن

ْن لَكُْم َوأَْرَسْلنَا الس َماَء }أَلَْم ٌََرْوا َكْم  أَْدلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرٍن َمك ن ادُْم ِفً اأْلَْرِض َما لَْم نَُمّكِ
ٌِْهْم ِمْدَراًرا َوَجعَْلنَا اأْلَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَؤَْدلَْكنَادُْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْنَشؤْنَا ِمْن بَعْ  نًا ِدِدْم لَرْ َعلَ

 [ٙ({ ]األنعام : ٙآَخِرٌَن )
 التفسٌر:

ألم ٌعلم هإالء الذٌن ٌجحدون وحدانٌة هللا تعالى واستحماله وحده العبادة، وٌكذبون رسوله 
محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ما حلَّ باألمم المكذبة لبلهم من هبلن وتدمٌر، ولد مكنَّاهم فً األرض ما لم نمكن لكم 

علٌهم بإنزال األمطار وجرٌان األنهار من تحت مساكنهم؛ استدراًجا  أٌها الكافرون، وأنعمنا
وإمبلًء لهم، فكفروا بنعم هللا وكذبوا الرسل، فؤهلكناهم بسبب ذنونهم، وأنشؤنا من بعدهم أمًما 

 أخرى خلفوهم فً عمارة األرض؟
[، أي:" ألم ٌعلم هإالء ٙاألنعام : لوله تعالى:}أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرٍن{ ] 

الذٌن ٌجحدون وحدانٌة هللا تعالى واستحماله وحده العبادة، وٌكذبون رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ما حلَّ 
 .(ٔ)باألمم المكذبة لبلهم من هبلن وتدمٌر"

 .(ٕ)ٌعنً: األمم الماضٌة، والمرن: الجماعة من الناس، وجمعه لرون" لال البؽوي:" 

ثم لال تعالى واعًظا ومحذًرا لهم أن ٌصٌبهم من العذاب والنكال الدنٌوي  لال ابن كثٌر:" 
ما حل بؤشباههم ونظرابهم من المرون السالفة الذٌن كانوا أشد منهم لوة ، وأكثر جمعًا ، وأكثر 

ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن  أمواال وأوالًدا واستؽبلال لؤلرض وعمارة لها ، فمال } أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا
 .(ٖ)لَْرٍن{"

 .(ٗ)المرن: "اسم أهل كل عصر. وسموا بذلن، اللترانهم فً الوجود"
 ألوال: ،«المرن»وللمفسرٌن فً المراد بـ

 .(ٙ)-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً (٘)أحدها: أنه أربعون سنة، حكاه ابن سٌرٌن والزهراوي
 .(1)، واختاره الفراء(2)ابن عباسوالثانً: ثمانون سنة، رواه أبو صالح عن 

، وهو لول (ٔ)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن(5)والثالث: مابة سنة، لاله عبد هللا بن بسر المازنً
 .(ٕ)الجمهور

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 وهذا مرسل. -ملسو هيلع هللا ىلص-عزاه السمٌن الحلبً الى الزهراوي ٌرفعه الى النبً (٘)
، وكذلن السمٌن الحلبً فً الدر -ملسو هيلع هللا ىلص-عزاه ابن الجوزي البن سٌرٌن عن النبً، 5/ٕزاد المسٌر:انظر:  (ٙ)

 ، وهذامرسلفهوواه،ولمؤلفعلىإسناده،وهومنكر.ٔٗ٘/ٗالمصون:
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (2)
 .1ٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (1)
 ٕٙٔ/ ٔ «الصؽٌر» و ٖٕٖ/ ٔ «الكبٌر التارٌخ» فً البخاري علمه. لوي حدٌث وهو مرفوعا ذلن ورد(5)
 عبد عن أبٌه عن زٌاد بن دمحم بن إبراهٌم عن الحضرمً ٌزٌد بن شرٌح حٌاة أبو حدثنا رشٌد بن داود لال: لال
 فً الهٌثمً وذكره. سنة مابة فعاش ، «لرنا الؽبلم هذا ٌعٌش»: لال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن بسر بن هللا
 علٌه هللا صلى هللا رسول لال: لال أنه إال باختصار والبزار الطبرانً رواه ولال منه بؤتم 5ٔٔٙٔ «المجمع»
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 . (ٗ)، وإٌاس بن معاوٌة(ٖ)والرابع: مابة وعشرون سنة، لاله زرارة بن أوفى
 . (٘)والخامس: عشرون سنة، حكاه الحسن البصري

 . (ٙ)سبعون سنة، ذكره الفراء عن بعضهموالسادس: 
والسابع: أن المرن: أهل كل مدة كان فٌها نبً، أو طبمة من العلماء، للّت السنون، أو كثرت 

ثم الذٌن »ٌعنً: التابعٌن « ثم الذٌن ٌلونهم»ٌعنً: أصحابً  (2)«خٌركم لرنً:»-ملسو هيلع هللا ىلص-بدلٌل لوله 
 .(1)ٌعنً: الذٌن أخذوا عن التابعٌن. وهذا لول الزجاج« ٌلونهم

 .(5)فالمرن: "ممدار التوسط فً أعمار أهل الزمان فهو فً كل لوم على ممدار أعمالهم"
 .(ٓٔ)والثامن: أن المرن: أمد. لاله أبو مالن

فٌه  ورد إذ الثالث بؤن المرن مبة سنة، هوالمول األلوال هذه من-وهللا أعلم-والراجح
 لوي. حدٌث وهو الحدٌث مرفوعا

 لوالن: « االلتران». وفً معنى ذلن (ٔٔ)واشتماق المرن: من االلتران
أحدهما: أنه سمً لرنا، ألنه الممدار الذي هو أكثر ما ٌمترن فٌه أهل ذلن الزمان فً بمابهم. هذا 

 . (ٕٔ)اختٌار الزجاج
 . (ٖٔ)والثانً: أنه سمً لرنا، ألنه ٌمرن زمانا بزمان، وأمة بؤمة، لاله ابن األنباري

 .(ٗٔ)ولال أبو عبٌدة:" ٌرون أن ألل ما بٌن المرنٌن: ثبلثون سنة"
ْن لَكُْم{ ]األنعام :   نَّاهُْم فًِ اأْلَْرِض َما لَْم نَُمّكِ [، أي:"ولد منحناهم من ٙلوله تعالى:}َمكَّ
 .(٘ٔ)سعة والعٌش والتمكٌن فً األرض ما لم نعطكمؤٌها الكافرون"أسباب ال
 .(ٙٔ)ٌمول : أعطٌناهم ما لم نعطكم"لال لتادة:" 

 .(2ٔ)لال ابن عباس: "أمهلناهم فً العمر مثل لوم نوح وعاد وثمود"

                                                                                                                                                                               

 ثمة وهو الحضرمً، أٌوب بن الحسن ؼٌر الصحٌح رجال البزار إسنادي أحد ورجال «لرنا لٌدركن» وسلم
 .اهـ
 علٌها إصبعً فوضعت لرنه فً شامة بسر بن هللا عبد أرانً: لال الحضرمً أٌوب بن الحسن عن بنحوه وورد
 15ٔ/ ٗ أحمد أخرجه «لرنا لتبلؽن»: ولال علٌها إصبعه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وضع: فمال

 وهو أٌوب، بن الحسن ؼٌر الصحٌح رجال أحمد ورجال: الهٌثمً لال. ٕٓٔٙٔ «المجمع» فً كما والطبرانً
 ( .٘ٙ٘ٗ) 1ٕٕ -1ٕٔ/ ٕ «اإلصابة» وانظر. اهـ ثمات الطبرانً ورجال ثمة،

 ..وشواهده طرله بمجموع صحٌح حدٌث هو الخبلصة
 .ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٔٗ٘/ٗانظر: الدر المصون: (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .1ٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 و 1ٕٗٙ و ٖٓ٘ٙ و ٕٔ٘ٙ البخاري أخرجه. الحدٌث من لٌس «...  ٌعنً» لفظ لكن. صحٌح حدٌث(2)

 والطٌالسً ،1ٔ و 2ٔ/ 2 والنسابً ٕٕٕٕ والترمذي ،2٘ٙٗ داود وأبو ٖٕ٘٘ و ٕ٘ٔ و ٕٗٔ ومسلم 5٘ٙٙ
/ ٙ «الدالبل» وفً ٓٙٔ و ٖٕٔ/ ٓٔ والبٌهمً. 2ٕ5ٙ حبان وابن ٓٗٗ و ٖٙٗ و 2ٕٗ/ ٗ وأحمد 1ٕ٘
 .شواهد وله. حصٌن بن عمران حدٌث من. ٕ٘٘
 .5ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٓٔ/ٕالمسٌر:زاد (5)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓٔ/ٕ، وزاد المسٌر:5ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .1ٕٔ، والتفسٌر المٌسر:ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔٔ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2ٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: أعطٌناهم من الخٌر والتمكٌن فً الببلد ما لم نعطكم ٌؤهل مكة" لال مماتل:" 
أي:من األموال واألوالد واألعمار، والجاه العرٌض، والسعة  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٕ)والجنود"
أعطٌناهم ما لم نعطكم. ٌمال: مكنته ومكنت له: إذا ألدرته على  لال ابن الجوزي:أي:" 

 .(ٖ)الشًء باعطاء ما ٌصح به الفعل من العدة. وفً هذه اآلٌة رجوع من الخبر إلى الخطاب"
ن له فً األرض: جعل له مكانا فٌها. ونحوه: أرض له. ومنه لوله مك لال الزمخشري:" 

ْن لَُهْم{ ]المصص : 1ٗ:}إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فًِ اأْلَْرِض{ ]الكهؾ :  [، وأما مكنته فً 2٘[، }أََولَْم نَُمّكِ
[، ولتمارب ٕٙألحماؾ : األرض: فؤثبته فٌها. ومنه لوله }َوَلمَْد َمكَّنَّاهُْم فٌَِما إِْن َمكَّنَّاكُْم فٌِه{ ]ا

ْن لَكُم المعنٌٌن جمع بٌنهما فً لوله :} {، والمعنى: لم نعط أهل مكة َمك ن ادُْم فًِ اأْلَْرِض َما لَْم نَُمّكِ

نحو ما أعطٌنا عادا وثمود وؼٌرهم، من البسطة فً األجسام، والسعة فً األموال واالستظهار 
 .(ٗ)بؤسباب الدنٌا"
ٌِْهْم ِمْدَراًرا{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوأَْرسَ   [، أي:" أي أنزلنا المطر ؼزٌراً ْٙلَنا السََّماَء َعلَ

متتابعاً ٌدرُّ علٌهم دّرا"
(٘). 

 .(ٙ)عن ابن عباس، لوله: }مدرارا{، ٌمول: ٌتبع بعضها بعضا" 
 .(2)وعن ابن عباس اٌضا:"}مدرارا{، أي: متتابعا فً أولات الحاجات"

 .(1)بالمطر، ٌعنً متتابعا" لال مماتل:" 
 .(5)أي : شٌبًا بعد شًء " لال ابن كثٌر:" 

وعن هارون التٌمً، فً لول هللا: }وأرسلنا السماء علٌهم مدرارا{، لال: المطر فً 
 .(ٓٔ)إبانه"

 

 .(ٔٔ)الكثٌر الدر والمطر" :«المدرار»ولال الشافعً: " 
أي: ذات ؼٌث كثٌر، ومفعال من أسماء المبالؽة ٌمال دٌمة مدرار، إذاكان  لال الزجاج:"

مطرها ؼزٌرا دابما، وهذا كمولهم امرأة مذكار، إذا كانت كثٌرة الوالدة للذكور، وكذا مبناث فً 
 .(ٕٔ)اإلناث"

 :(ٖٔ)معناه: وأرسلنا المطر علٌهم. ولال زهٌر  لال األنباري:"
 فالموادم فالحساءعفا من آل فاطمة الجواء  فٌمن 

 فذو هاش فمٌث عرٌتنات  عفتها الرٌح بعدن والسماء
 أراد: والمطر. 

 : (ٗٔ)ولال حسان بن ثابت 
 إلى عذراء منزلها خبلء                 عفت ذات األصابع فالجواء 

                                                             
 .ٓ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٔ/ٕزاد المسٌر: (ٖ)
 .ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(٘)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٓ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٗٙٔ/ٗ(:ص2ٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 الزاهر فً ؼرٌب الفاظ الشافعً. (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٖٙوالمإنث:  . وانظر:المذكرٙ٘دٌوانه (ٖٔ)
 .2ٔدٌوانه: (ٗٔ)
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 .(ٔ)تعفٌها الروامس والسماء"                  دٌار من بنً الحساس لفر  
 :(ٖ)، لال الشاعر(ٕ)لؽزٌر الدٌمةوالِمدرار: الَمَطر ا

 وسمان من نَوِء الثَُرٌّا ُمْزنةٌ  َسَحراً تََحلَُّب واببلً ِمْدرارا 
"والمراد بالمدرار: "المبالؽة فً اتصال المطر ودوامه ٌعنً: أنها تدر لال ابن االنباري: 

 .(ٗ)ولت الحاجة إلٌها ال أنها تدوم لٌبل ونهارا، فتفسد"
[، أي:"وأنعمنا علٌهم بجرٌان ٙتعالى:}َوَجعَْلَنا اأْلَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم{ ]األنعام : لوله  

 .(٘)األنهار من تحت مساكنهم؛ استدراًجا وإمبلًء لهم"
أي : أكثرناعلٌهم أمطار السماء وٌنابٌع األرض ، أي : استدراًجا وإمبلء  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)لهم "
المعنى: أنه تعالى مكنهم التمكٌن البالػ ووسع علٌهم الرزق فذكر سببه  "لال أبو حٌان: 

وهو تتابع األمطار على لدر حاجاتهم وإمسان األرض ذلن الماء، حتى صارت األنهار تجري 
 .(2)من تحتهم"
بب [، أي:" أي فكفروا وعصوا فؤهلكناهم بسٙلوله تعالى:}فَؤَْهلَْكنَاهُْم بِذُنُوبِِهْم{ ]األنعام :  
 .(1)ذنوبهم"
 .(5)ٌعنً: فعذبناهم بتكذٌبهم رسلهم" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)أي : بخطاٌاهم وسٌباتهم التً اجترموها" لال ابن كثٌر:" 
فؽَمطُوا نعمة ربهم ، وعصوا رسوَل خالمهم ، وخالفوا أمَر باربهم ،  لال الطبري:" 

وبؽَْوا حتى حكَّ علٌهم لَْولً ، فؤخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم ، وعالبتهم بما اكتسبت أٌدٌهم ، 
جفة ، وبعضهم بالصٌحة ، وؼٌر ذلن من أنواع العذاب" وأهلكت بعضهم بالرَّ
(ٔٔ). 

فؤذنبوا فؤهلكوا بذنوبهم، والظاهر أن الذنوب هنا هً  فكثر الخصب لال أبو حٌان:" 

كفرهم وتكذٌبهم برسل هللا وآٌاته، واإلهبلن هنا ال ٌراد به مجرد اإلفناء واإلماتة بل المراد 
ِه  ٌْ اإلهبلن الناشا عن الذنوب واألخذ به كموله تعالى: }فَكُبلًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَ

ٌَْحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا بِِه اأْلَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْؼَرْلَنا{ ]العنكب وت : َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ
 .(ٕٔ)[، ألن اإلهبلن بمعنى اإلماتة مشترن فٌه الصالح والطالح"ٓٗ

نا، وإذا كان لال ابن سلٌمان: سمعت مالن بن دٌنار ٌمول:"إذا كان المحط ٌمول:بذنوب
الخصب ٌتلو هذه اآلٌة: }وأرسلنا السماء علٌهم مدرارا وجعلنا األنهار تجري من تحتهم 

 .(ٖٔ)فؤهلكناهم بذنوبهم وأنشؤنا من بعدهم لرنا آخرٌن{"
[، أي:" أي أحدثنا من بعد ٙلوله تعالى:}َوأَْنَشؤَْنا ِمْن بَْعِدِهْم لَْرنًا آَخِرٌَن{ ]األنعام :  

 .(ٗٔ)ٌن لوماً آخرٌن ؼٌرهم"إِهبلن المكذب
 .(ٔ)ٌمول: وخلمنا من بعد هبلكهم لوما آخرٌن " لال مماتل:" 

                                                             
 .1ٖٕ/ٔالزاهر فً معانً كلمات الناس: (ٔ)
 .5ٖ/1اللسان، مادة"رمد":ص(ٕ)
 .5ٖ/1البٌت ببل نسبة فً اللسان، مادة"رمد":ص (ٖ)
 .ٓٔ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٗٗ/ٗالبحر المحٌط: (2)
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(1)
 .ٓ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٕٔ)
 .ٕٗٙٔ/ٗ(:ص2ٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(ٗٔ)



ٙ٘ 
 

 .(ٕ)، ٌمول : وأحدثنا من بعدالذٌن أهلكناهم لرنًا آخرٌن ، فابتدأنَا ِسواهم" لال الطبري:" 
أي : فذهب األولون كؤمس الذاهب وجعلناهم أحادٌث ، } َوأَْنَشؤْنَا ِمْن  لال ابن كثٌر:" 

بَْعِدِهْم لَْرنًا آَخِرٌَن { أي : جٌبل آخر لنختبرهم ، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهبلكهم. فاحذروا 
أٌها المخاطبون أن ٌصٌبكم مثلما أصابهم ، فما أنتم بؤعز على هللا منهم ، والرسول الذي 

وه أكرم على هللا من رسولهم ، فؤنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العموبة منهم ، لوال لطفه كذبتم
 .(ٖ)وإحسانه"
وفابدة ذكر إنشاء لرن آخرٌن بعدهم، إظهار المدرة التامة على إفناء  لال أبو حٌان:" 

ناس وإنشاء ناس فهو تعالى ال ٌتعاظمه أن ٌهلن لرنا وٌخرب ببلده وٌنشا مكانه آخر ٌعمر 
ببلده وفٌه تعرٌض للمخاطبٌن، بإهبلكهم إذا عصوا كما أهلن من لبلهم ووصؾ لرنا ب آخرٌن 

 .(ٗ)وكان الحمل على المعنى أفصح ألنها فاصلة رأس آٌة"وهو جمع حمبل على معنى لرن، 
 فإن للت: أى فابدة فً ذكر إنشاء لرن آخرٌن بعدهم؟  لال الزمخشري:" 

للت: الداللة على أنه ال ٌتعاظمه أن ٌهلن لرنا وٌخرب ببلده منهم؟ فإنه لادر على أن 
ٌََخا  .(٘)["ُ٘ٔؾ عُْمبَاَها{ ]الشمس : ٌنشا مكانهم آخرٌن ٌعمر بهم ببلده، كموله تعالى: }َواَل 

 الفوابد:
بٌن لرسول هللا  -ٔ ر هللا أن ذلن وجه السابمة، األمم أصاب ما ٌصٌبهم أن ملسو هيلع هللا ىلصتهدٌد المكذِّ  لرَّ

 التً أهلكت من لبل. األمم رأوا لد أنهم
ومن فوابدها: االستدالل باألعلى على األدنى، وجه ذلن أنهم لما كانوا ألوى من هإالء   -ٕ

أرسل هللا علٌهم السماء مدراًرا، وجعل األنهار تجري من تحتهم، ومع ذلن أهلكهم، فَمن 
 دونهم من باب أولى.

م من ومنها: بٌان عظمة هللا سبحانه وتعالى وؼٌرته، حٌث أهلن أولبن الموم مع ما عنده -ٖ

 الموة والنَّْعَمة.
نَّاهُْم فًِ  -ٗ ومنها: أن ما ٌحصل من النعم واندفاع النِّمم فإنه من هللا عز وجل؛ لموله: ﴿َمكَّ

 اأْلَْرِض﴾.
 ومنها: إثبات األسباب؛ لموله: ﴿أَْهلَْكنَاهُْم بِذُنُوبِِهْم﴾. -٘
فمد ومنها: أن الذنوب من أسباب الهبلن، والمراد الهبلن الحسً وهو الموت أو  -ٙ

األموال، أو ما أشبه ذلن، أو الهبلن الحسً والمعنوي الذي هو موت الملوب، لال هللا 
ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم﴾ ]المابدة  [، فجعل 5ٗتعالى: ﴿فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

 تولٌِّهم من أسباب الذنوب.
وتعالى وسلطانه، حٌث ٌُْهِلن ألواًما وٌنشا آخرٌن؛ ألن ومنها: تمام لدرة هللا تبارن  -2

األمر أمره عز وجل، والملن ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى ٌفعل ما 
 ٌشاء من إهبلن وإنشاء.

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم لََماَل ال ِذٌَن  َ ٌَْن ِكتَابًا فًِ لِْرَطاٍس فَلََمسُوهُ بِؤ ْلنَا َعلَ َكفَُروا إِْن َدذَا إِال  ِسْحٌر ُمبٌٌِن }َولَْو نَز 
 [1({ ]األنعام : 1)

 التفسٌر:
لنا علٌن  كتابًا من السماء فً أوراق فلمسه هإالء المشركون بؤٌدٌهم  -أٌها الرسول-ولو نزَّ

 سحر واضح بٌِّن. -أٌها الرسول-لمالوا: إنَّ ما جبت به 

                                                                                                                                                                               
 .ٓ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٓٗٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .ٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
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 سبب النزول:
النضر بن الحارث وعبد هللا بن أبً أمٌة ونوفل بن : "نزلت فً (ٔ)لال الكلبً ومماتل

خوٌلد، لالوا: ٌا دمحم! لن نإمن لن حتى تؤتٌنا بكتاب من عند هللا، ومعه أربعة من المبلبكة 
ٌَْن ِكتَابًا فً -عّز وجلّ -ٌشهدون علٌه أنه من عند هللا وأنن رسوله؛ فؤنزل هللا  ْلنَا َعلَ : }َولَْو نَزَّ

 وع[. ]موض(ٕ)لِْرَطاٍس{
وفً السٌاق نفسه ذكر ابن أبً زمنٌن عن الحسن، لال:" وذلن أنهم سؤلوا رسول هللا  

ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتٌهم بآٌة:بكتاب ٌمرءونه، ولالوا: لن نإمن لن حتى تنزل علٌنا كتابا نمرإه من هللا  إلى 
 .(ٖ)كل رجل باسمه؛ أن آمن بدمحم؛ فإنه رسولً"

ٌَْن ِكتَابًا فًِ لِْرَطاٍس{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَلْو َنزَّ   لنا علٌن 2ْلَنا َعلَ أٌها -[، أي:" ولو نزَّ
 .(ٗ)كتابًا من السماء فً أوراق" -الرسول
المعنى: ولو نزلنا ٌا دمحم بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كبلما مكتوبا  لال المرطبً:" 

 .(٘)}فً لرطاس{"
إخبار من هللا تعالى ذكره نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، عن هإالء الموم الذٌن ٌعدلون  لال الطبري:" 

بربهم األوثاَن واآللهة واألصنام. ٌمول تعالى ذكره : وكٌؾ ٌتفمهون اآلٌات ، أم كٌؾ ٌستِدلُّون 
ته وأدلته ، وهم على بُْطبلن ما هم علٌه ُمِمٌمون من الكفر باهلل وجحوِد نبوتن ، بحجج هللا وآٌا

ًَ الذي أنزلته علٌن مع  لعنادهم الحكَّ وبعِدهم من الرشد ، لو أنزلت علٌن ، ٌا دمحم ، الوح
 .(ٙ)رسولً ، فً لِْرطاس"

هذا إخبار من هللا لرسوله عن شدة عناد الكافرٌن، وأنه لٌس تكذٌبهم  لال السعدي:" 
 .(2)ظلم وبؽً، ال حٌلة لكم فٌه"لمصور فٌما جبتهم به، وال لجهل منهم بذلن، وإنما ذلن 

عن السدي : " }ولو نزلنا علٌن كتابًا فً لرطاس{، الصحؾ"
(1). 

 .(5)ٌمول : فً صحٌفة" لال لتادة:"
 .(ٓٔ)والمرطاس: ما ٌكون مكتوبا، فإذا لم ٌكن مكتوبا سمً: طرسا" لال السمعانً:"

ٌِْدٌِهْم { ]األنعام :  َ  .(ٔٔ)فلمسه هإالء المشركون بؤٌدٌهم" [، أي:"2لوله تعالى:}فَلََمسُوهُ ِبؤ
لوا به" لال مجاهد:" فمسوه ونظروا إلٌه ، لم ٌصّدِ

(ٕٔ). 
 .(ٖٔ)ٌمول : فعاٌنوه معاٌنة" لال لتادة:"

 .(ٗٔ)"لال السعدي:أي:" وتٌمنوه 
ٌعاٌنونه وٌمسُّونه بؤٌدٌهم ، وٌنظرون إلٌه وٌمرءونه منه ،معلَّمًا بٌن  لال الطبري:أي:"

ِة ما تؤتٌهم به من توحٌدي وتنزٌلً" السماء واألرض ، بحمٌمة ما تدعوهم إلٌه ، وصحَّ
(ٔ٘). 

 .(ٔ)أي : عاٌنوه ، ورأوا نزوله ، وباشروا ذلن" لال ابن كثٌر:"

                                                             
 .ٓ٘٘/ٔل بن سلٌمان:انظر: تفسٌر ممات (ٔ)
ً  ( هكذا5ٕٔ/ ٖفً "تفسٌره" ) البؽوي ذكره(ٕ)  ووهابه. ضعفه علٌن عنهما، والٌخفى معلما
 .5٘/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٙٙ/ٔٔ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙٙ/ٔٔ(:ص22ٖٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .15/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/ٔٔ(:ص2ٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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كما الترحوا وبالؽوا فً مٌزه وتملٌبه جسا أي: فعاٌنوا ذلن ومسوه بالٌد  لال المرطبً:"
 .(ٕ)بؤٌدٌهم لٌرتفع كل ارتٌاب وٌزول عنهم كله إشكال"

 فإن لال لابل: لم لم ٌمل: فرأوه بؤعٌنهم؟  لال السمعانً:"
لٌل: ألن اللمس أبلػ فً إٌماع العلم من الرإٌة؛ ألن السحر ٌجري على المربً، وال 

ٌر مربٌا، والمربً ال ٌصٌر ملموسا؛ فذكر اللمس ٌجري على الملموس؛ ألن الملموس ٌص
 .(ٖ)لٌكون أبلػ"

ولم ٌمتصر بهم على الرإٌة، لببل ٌمولوا : سكرت أبصارنا، وال تبمى  لال الزمخشري:"
 .(ٗ)لهم علة"

ما  [، أي:" لمالوا: إنَّ 2لوله تعالى:}لََماَل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]األنعام : 
سحر واضح بٌِّن" -أٌها الرسول-جبت به 

(٘). 
 .(ٙ)لزادهم ذلن تكذٌبا" لال ابن عباس:"
 .(2)فنظروا إلٌه، ولم ٌصدلوا به" لال مجاهد:"

: لمال الذٌن ٌعدلُون بً ؼٌري فٌشركون فً توحٌِدي سواي ما هذا  لال الطبري:أي
له أنه  الذي جبتنا به إال سحر سحرَت به أعٌننا ، لٌست له حمٌمة وال صحة، مبٌن لمن تدّبره وتؤمَّ

 .(1)سحر ال حمٌمة له"
 .(5)أي:"لعاندوا فٌه وتابعوا كفرهم" لال المرطبً:

معهم شًء فإنا وإن أنزلنا علٌهم ما الترحوا لالوا إن لال السمعانً:" معناه: أنه ال ٌنفع 
 .(ٓٔ)هذا إال سحر مبٌن"
 .(ٔٔ)معناه: ال ٌنفع معهم شًء لما سبك فٌهم من علمً" لال البؽوي:"
وهذا كما لال تعالى مخبًرا عن مكابرتهم للمحسوسات : } َولَْو فَتَْحَنا  لال ابن كثٌر:"

َماِء فَ  ٌِْهْم بَاًبا ِمَن السَّ َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن لَْوٌم َمْسُحوُروَن { َعلَ َظلُّوا فٌِِه ٌَْعُرُجوَن * لَمَالُوا ِإنََّما سُّكِ
[ ولال تعالى : } َوإِْن ٌََرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َسالًِطا ٌَمُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم { ٘ٔ،  ٗٔ]الحجر : 
 .(ٕٔ)["ٗٗ]الطور : 

عز وجل أنهم لد أصلوا فً السٌا الباطل فً دفع النبوة، ألنهم أعلم هللا  لال الزجاج:"
لد رأوا الممر انشك فؤعرضوا، ولالوا سحر مستمر، وكذلن ٌمولون فً كل ما ٌعجز 
عنهالمخلولون سحر، هذا عٌن الدفعلؽاٌة الحك والنور الساطع المبٌن، فلو رأوا الكتاب ٌنزل من 

 .(ٖٔ)شماق الممر سحر"السماء لمالواسحر كما أنهم لالوا فً ان
فؤي بٌنة أعظم من هذه البٌنة، وهذا لولهم الشنٌع فٌها، حٌث كابروا  لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)المحسوس الذي ال ٌمكن من له أدنى مسكة من عمل دفعه؟"
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .15/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٙٔ/ٗ(:ص2ٔٔ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٙٔ/ٗ(:ص2ٔٔ5أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .15/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: اإلشارة إلى أن الكتاب إذا كان فً المرطاس فهو أبٌن  -ٔ
ٌمكن ٌُْكتَب على ؼٌر لرطاس، فً اللوح من خشب، فً اللوح من عظام، وأظهر، وإال 

فً اللوح من أحجار، فً اللوح من جرٌد النخل، كما كان فً أول األمر، لكن المرطاس 
 أثبت وألٌن وأسهل.

بٌن لن ٌإمنوا ولو جاءتهم كل آٌة؛ ألن من أعظم اآلٌات أن ٌنزل  -ٕ ومنها: أن هإالء المكذِّ
ر هذا لول هللا تبارن وتعالى:  الكتاب ٌشاهدونه فً لرطاس وٌلمسونه، ثم ٌنكرون، وٌفّسِ

ٌِْهْم َكِلَمُت َربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن ) ، 5ٙ( َوَلْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة﴾ ]ٌونس 5ٙ﴿إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
[، ولال ِٔٓٔمنُوَن﴾ ]ٌونس [، ولوله تعالى: ﴿َوَما تُْؽِنً اآْلٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم اَل ٌُإْ 52

( ٘( ِحْكَمةٌ بَاِلؽَةٌ فََما تُْؽِن النُّذُُر )ٗعز وجل: ﴿َولَمَْد َجاَءهُْم ِمَن اأْلَْنبَاِء َما فٌِِه ُمْزَدَجٌر )
 [ٙ - ٗفَتََولَّ َعْنُهْم﴾ ]الممر 

ٌَن ومنها: أنه ٌنبؽً اإلظهار فً موضع اإلضمار إذا دعت الحاجة؛ لموله: ﴿لَمَاَل الَّذِ  -ٖ
َكفَُروا﴾، وهذا ٌمع كثًٌرا فً المرآن الكرٌم فً آٌات متعددة، مثل لول هللا تعالى: ﴿َمْن 

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن﴾ ] البمرة  ِ َوَمبلبَِكتِِه َوُرسُِلِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَإِنَّ َّللاَّ ا ّلِِلَّ [، ما  51َكاَن َعُدوًّ
َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن﴾ فٌها مناسبة ثالثة، وهً مراعاة لال: عدو له، مع أن اآلٌة: ﴿فَإِنَّ  َّللاَّ

 فواصل اآلٌات، فانظر كٌؾ كان اإلظهار فً موضع اإلضمار.
بون النبً  -ٗ  الحك باطل، إلى الحك بصرفهم ملسو هيلع هللا ىلصومنها: مكابرة أولبن المشركٌن الذٌن ٌكذِّ

لالوه هل هو فً لسحر الذي ا هذا السحر، إلى ٌصرفونه وهم هللا، عند من لرآن أنه
ببلؼة المرآن، وفصاحة المرآن، وبٌان المرآن، أو فً كونه أتى بكتاب نزل من السماء 
ه على أبصارهم؟ الظاهر أنه ٌشمل األمرٌن، ٌمول: هذا ما هو حمٌمة ٌا دمحم،  فَموَّ

ث ٌتشب -والعٌاذ باهلل-سحرتنا، أو ٌمولون إنه لبٌانه وفصاحته َسَحَرهم، وأًٌّا كان فالجاحد 

 فً كل شًء.
من فوابدها: علم هللا تبارن وتعالى بما سٌكون لو كان؛ ألنه َعِلم ماذا سٌكون لول هإالء  -٘

َل علٌهم كتاب فً لرطاس.  لو نُّزِ
ومنها: أن هإالء كفار؛ لموله: ﴿لَمَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن﴾، وكان ممتضى  -ٙ

، لكنه أظهر فً موضع اإلضمار، واإلظهار فً موضع السٌاق أن ٌمول: )لمالوا(
 اإلضمار له فوابد:

منها: الحكم على مرجع الضمٌر بما ٌمتضٌه الوصؾ الظاهر، أٌش الوصؾ الظاهر  -
بون.  معنا؟ ﴿الَِّذٌَن َكفَُروا﴾، مرجع الضمٌر لو كان ضمًٌرا: أولبن المكذِّ

فهو كافر؛ ألنه لو لال: )لمالوا(،  الفابدة الثانٌة: المٌاس، بمعنى أن كل من لال لولهم -
ما استفدنا أن من لال مثل لولهم ٌكون كافًرا بالنص، فإذا كان ظاهًرا هذا الوصؾ 

 لسنا علٌه كل ما ماثله، أو كل ما اتصؾ بهذا الوصؾ.
ومنها: أن للسحر تؤثًٌرا، وهل التؤثٌر ٌكون بملب الحمابك، أو بالتخٌٌل على الحواس؟  -2

ًّ والحبال التً ألماها سحرة فرعون الجواب: الثانً، و إال فإنه ال ٌملب الحمابك، فالِعِص
ًّ وحبال. ابٌن أنها حٌات، وإال فهً على حمٌمتها ِعِص  لم تنملب حٌات، ولكن ُخٌِّل للرَّ

 
 المرآن

ًَ اأْلَْمُر ثُم   ٌِْه َملٌَن َولَْو أَْنَزْلنَا َملًَكا لَمُِض  [4({ ]األنعام : 4اَل ٌُْنَظُروَن )}َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 التفسٌر:
ولال هإالء المشركون: هبل أنزل هللا تعالى على دمحم َمَلًكا من السماء؛ لٌصدله فٌما جاء به من 
النبوة، ولو أنزلنا َملَكًّا من السماء إجابة لطلبهم لمضً األمر بإهبلكهم، ثم ال ٌمهلون لتوبة، فمد 

 إمنون.سبك فً علم هللا أنهم ال ٌ
 سبب النزول:
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لومه إلى اإِلسبلم وكلمهم، فؤبلػ إلٌهم فٌما بلؽنً، فمال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن إسحاق:" دعا رسول هللا 
ًّ بن  له زمعة بن األسود بن المطلب، والنضر بن الحارث بن كلدة، وعبدة بن عبد ٌؽوث، وأب

ه: لو جعل معن ٌا دمحمملن ٌحدث عنن خلؾ بن وهب، والعاص بن وابل بن هشام الذي ٌمول ل
ٌِْه َمَلٌن َولَْو أَْنَزْلنَا َملًَكا  الناس وٌرى معن؛ فؤنزل هللا فً ذلن من لولهم }َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

ًَ اأْلَْمُر ثُمَّ اَل ٌُْنَظُروَن{" لَمُِض
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

ِه   ٌْ [، أي:" ولال هإالء المشركون: 1َملٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ
 .(ٕ)هبل أنزل هللا تعالى على دمحم َملًَكا من السماء؛ لٌصدله فٌما جاء به من النبوة"

 .(ٖ)عن مجاهد: لوله: "}لوال أنزل علٌه ملن{، لال: فً صورته" 
 .(ٗ)أي : فٌكون معه نذٌرا" لال ابن كثٌر:" 
ٌضا تعنتا مبنٌا على الجهل، وعدم العلم بالمعمول. }لوال أنزل }ولالوا{ أ لال السعدي:" 

علٌه ملن{ أي: هبل أنزل مع دمحم ملن، ٌعاونه وٌساعده على ما هو علٌه بزعمهم أنه بشر، وأن 
 .(٘)رسالة هللا، ال تكون إال على أٌدي المبلبكة"

 .(ٙ)ال ملن"وهذا لول عبد هللا بن أبً أمٌة المخزومً الترح إنز لال السمعانً:" 
ًَ اأْلَْمُر{ ]األنعام :   [، أي:" ولو أنزلنا َملَكًّا من 1لوله تعالى:}َولَْو أَْنَزْلَنا َملًَكا َلمُِض

 .(2)السماء إجابة لطلبهم لمضً األمر بإهبلكهم"
 .(5)ألهلكناهم" ، "(1)لال ابن عباس:" ولو أتاهم ملن فً صورته" 
 .(ٔٔ). وروي عن عكرمة مثل ذلن(ٓٔ)الساعة"لال مجاهد:"}لمضً األمر{: لمامت  
 .(ٕٔ)لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ" 
. وروي عن السدي (ٖٔ)لال لتادة:" ٌمول: لو أنزلنا ملكا، ثم لم ٌإمنوا لعجل لهم العذاب" 
 .(ٗٔ)مثل ذلن

 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" وهذا لول حسن" 
 .(ٙٔ)لال البؽوي:" أي: لوجب العذاب، وفرغ من األمر" 
ولٌل: معناه: الستإصلوا بالعذاب، وهذه سنة هللا فً الكفار؛  معانً:"لال الس 

 .(2ٔ)أنهماستؤصلهم بالعذاب، كدأب لوم نوح، وعاد وثمود، ولوم لوط، وأمثالهم "
ولالت فرلة: لمضً األمر أي لماتوا من هول رإٌة الملن فً صورته،  لال ابن عطٌة:" 

علناه ملكا لجعلناه رجبل{، فإن أهل التؤوٌل مجمعون وٌإٌد هذا التؤوٌل ما بعده من لوله: }ولو ج

                                                             
 ( حدثنادمحمبنالعباسثنادمحمبنعمروثناسلمةعنهبه.2ٕٔٓرلم  ٕ٘ٙٔ/ ٗأخرجهابنؤبٌحاتمفً "تفسٌره" )(ٔ)

 ( وزادنسبتهبلبنالمنذر.ٕٔ٘/ ٖذكرهالسٌوطٌفً "الدرالمنثور" )
 لننا: وسندهضعٌؾ.

 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .15/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه  دون ذكر السندٕ٘ٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٙٙٔ-ٕ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 . حكاه  دون ذكر السندٕٙٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
 .5ٓ-15/ٕتفسٌر السمعانً: (2ٔ)
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أن ذلن ألنهم لم ٌكونوا ٌطٌمون رإٌة الملن فً صورته، فاألولى فً لوله:}لمضً األمر{، أي: 
 .(ٔ)لماتوا من هول رإٌته"

ألنهم إذا شاهدوا ملكا فً صورته زهمت أرواحهم من هول ما  لال النسفً:" 
 .(ٕ)ٌشاهدون"
أي : لو نزلت المبلبكة على ما هم علٌه لجاءهم من هللا العذاب ، كما  لال ابن كثٌر:" 

( لال ٕ[ ، ]و[ )1لال تعالى : } َما نُنزُل اْلَمبلبَِكَة إِال ِباْلَحّكِ َوَما َكانُوا إِذًا ُمْنَظِرٌَن { ]الحجر : 
ٌََرْوَن اْلَمبلبَِكةَ ال بُْشَرى ٌَْوَمبٍِذ ِلْلُمْجِرِمٌ ( { َٖن ] َوٌَمُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا[ )تعالى : } ٌَْوَم 

 .(ٖ)["ٕٕ]الفرلان : 
لال السعدي:  لال هللا فً بٌان رحمته ولطفه بعباده، حٌث أرسل إلٌهم بشرا منهم ٌكون 
اإلٌمان بما جاء به، عن علم وبصٌرة، وؼٌب: }ولو أنزلنا ملكا{ برسالتنا، لكان اإلٌمان ال 

إٌمانا بالشهادة، الذي ال ٌنفع شٌبا وحده، هذا إن آمنوا، والؽالب ٌصدر عن معرفة بالحك، ولكان 
 .(ٗ)أنهم ال ٌإمنون بهذه الحالة، فإذا لم ٌإمنوا لضً األمر بتعجٌل الهبلن علٌهم"

[، أي:" ثم ال ٌمهلون لتوبة، فمد سبك فً علم 1لوله تعالى:}ثُمَّ اَل ٌُْنَظُروَن{ ]األنعام : 
 .(٘)هللا أنهم ال ٌإمنون"

 .(ٙ)ثم ال ٌإمنون" لال ابن عباس:"
 .(2)لال لتادة:" ٌمول: ثم لم ٌنظروا"
 .(1)لال السمعانً:" أي: ثم ال ٌمهلون"

 .(5)لال البؽوي:" أي: ال ٌإجلون وال ٌمهلون" 
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" معناه ٌإخرون، والنظرة التؤخٌر" 
ألنهم إذا عاٌنوا الملن لد }ثم ال ٌنظرون{ بعد نزوله طرفة عٌن ، إما لال الزمخشري:" 

نزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً صورته وهً آٌة ال شًء أبٌن منها وأٌمن، ثم ال ٌإمنون كما لال: 
ولو أننا نزلنا إلٌهم المبلبكة وكلمهم الموتى لم ٌكن بد من إهبلكهم، كما أهلن أصحاب المابدة. 

تكلٌؾ عند نزول المبلبكة  فٌجب إهبلكهم. وإما ألنهم وإما ألنه ٌزول االختٌار الذي هو لاعدة ال
إذا شاهدوا ملكا فً صورته زهمت أرواحهم من هول ما ٌشاهدون. ومعنى:}ثم{ بعد ما بٌن 
األمرٌن: لضاء األمر، وعدم اإلنظار. جعل عدم اإلنظار أشد من لضاء األمر، ألن مفاجؤة الشدة 

 .(ٔٔ)أشد من نفس الشدة"
ذه سنة هللا، فٌمن طلب اآلٌات الممترحة فلم ٌإمن بها، فإرسال ألن هلال السعدي:" 

الرسول البشري إلٌهم باآلٌات البٌنات، التً ٌعلم هللا أنها أصلح للعباد، وأرفك بهم، مع إمهال هللا 
للكافرٌن والمكذبٌن خٌر لهم وأنفع، فطلبهم إلنزال الملن شر لهم لو كانوا ٌعلمون، ومع ذلن، 

علٌهم، وأرسل، لم ٌطٌموا التلمً عنه، وال احتملوا ذلن، وال أطالته لواهم فالملن لو أنزل 
 .(ٕٔ)الفانٌة"
 الفوابد:

                                                             
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٔتفسٌرالنسفً: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٙٔ/ٗ(:ص2ٕٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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بٌن للرسل، وطلبهم آٌات، مع أن اآلٌات  -ٔ نستفٌد من هذه اآلٌة فوابد؛ منها: تعنُّت المكذِّ
 كانت موجودة، لكنهم متعّنِتون.

بٌن للنب -ٕ ً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم؛ ومنها: أنهم ٌإمنون بالمبلبكة، أعنً المكذِّ
ٌِْه َملٌَن﴾.  لموله: ﴿لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

هم ومسكنهم، الدلٌل: ﴿لَْواَل أُْنِزَل  -ٖ ومنها: أنهم ٌعلمون أن المبلبكة فً السماء، هً ممرُّ
ٌِْه َملٌَن﴾.  َعلَ

وا بؤنه ومنها: أن الملن آٌة من آٌات هللا عز وجل إذا نزل مساعًدا للبشر؛ ألنهم هم ألرُّ  -ٗ
 آٌة تدل على صدق النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم.

ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌرد على المعاندٌن بمثل ما عاندوا به، وٌحذرهم من  -٘
ًَ اأْلَْمُر﴾.  التراح اآلٌات؛ لموله: ﴿َولَْو أَْنَزْلنَا َملًَكا لَمُِض

بٌن للرسل إذا الت -ٙ لَت لهم ومنها: ما أشرنا إلٌه أن المكذِّ رحوا آٌة معٌنة ولم ٌإمنوا عُّجِ
 العموبة.

 
 المرآن

ٌِْهْم َما ٌَْلبِسُوَن )  [1({ ]األنعام : 1}َولَْو َجعَْلنَاهُ َملًَكا لََجعَْلنَاهُ َرُجاًل َولَلَبَْسنَا َعلَ

 التفسٌر:
لجعلنا ذلن الملن فً صورة البشر، ولو جعلنا الرسول المرسل إلٌهم َملًَكا إذ لم ٌمتنعوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، 

حتى ٌستطٌعوا السماع منه ومخاطبته؛ إذ لٌس بإمكانهم رإٌة الملن على صورته المبلبكٌة، ولو 
 جاءهم الملن بصورة رجل الشتبه األمر علٌهم، كما اشتبه علٌهم أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

ولو جعلنا الرسول ملكاً [، أي:"5َرُجبًل{ ]األنعام :  }َولَْو َجعَْلنَاهُ َملًَكالََجعَْلَناهُ لوله تعالى:

 .(ٔ)لكان فً صورة رجل ألنهم ال طالة لهم على رإٌة الملن فً صورته"
ما آتاهم إال فً صورة رجل ، ألنهم ال ٌستطٌعون النظر إلى لال ابن عباس:"

 .(ٕ)المبلبكة"
 .(ٖ)فً صورة رجل ، فً َخْلك رجل" لال مجاهد:"
 .(ٗ)مول : لو بعثنا إلٌهم ملًكا لجعلناه فً صورة آدم"ٌ لال لتادة:"

 .(٘)لجعلنا ذلن الملن فً صورة رجل ، لم نرسله فً صورة المبلبكة" ولال ابن زٌد:"
ٌعنً: ولو جعلنا معه ملكاً ٌدل على صدله لجعلناه فً صورة  لال الماوردي:"

 .(ٙ)رجل"
أي : ولو أنزلنا مع الرسول البََشِرّي ملًكا ، أي : لو بعثنا إلى البشر  لال ابن كثٌر:"

 .(2)رسوال ملكًٌا لكان على هٌبة رجل لتُْفَهم مخاطبته واالنتفاع باألخذ عنه"
ولو جعلنا رسولنا إلى هإالء العادِلٌن بً ، المابلٌن : لوال أنزل على  لال الطبري:أي:"
زل علٌهم من السماء ، ٌشهد بتصدٌك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌؤمرهم باتباعه " ملًكا ٌن -محّمٍد ملن بتصدٌمه 

لجعلناه رجبل " ، ٌمول : لجعلناه فً صورة رجل من البشر ، ألنهم ال ٌمدرون أن ٌروا الملن 
فً صورته . ٌمول : وإذا كان ذلن كذلن ، فسواء أنزلت علٌهم بذلن ملًكا أو بشًرا ، إذ كنت إذا 

                                                             
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٔٔ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٔٔ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٕٙ/ٔٔ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔٔ(:ص15ٖٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ًّ ، وحججً فً كلتا الحالتٌن علٌهم ثابتة : بؤنن صادق  أنزلت علٌهم ملًكا إنما أنزله بصورة إنس
 .(ٔ)، وأّن ما جبتهم به حك"
أي: فً صورة رجل؛ ألن الرجل أأنس بالرجل، وأفهم منه، ولد جاء  لال السمعانً:"

 .(ٕ)ن"جبرٌل إلى النبً فً صورة دحٌة الكلبً وجاء الملكان إلى داود فً صورة رجلٌ
ولو جعلنا الرسول ملكا كما الترحوا ألنهم كانوا ٌمولون: لوال أنزل  لال الزمخشري:"

على دمحم ملن. وتارة ٌمولون: ما هذا إال بشر مثلكم، لو شاء ربنا ألنزل مبلبكة، لجعلناه رجبل 
األحوال فً صورة  ألرسلناه فً صورة رجل، كما كان ٌنزل جبرٌل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أعلم

 .(ٗ)ألنهم ال ٌبمون مع رإٌة المبلبكة فً صورهم" (ٖ)دحٌة 
 :(٘)وفً وجوب جعله رجبلً وجهان

أحدهما : ألن المبلبكة أجسامهم رلٌمة ال تَُرى ، فالتضى أن ٌُْجعَل رجبلً لكثافة جسمه حتى 
 ٌرى.

كان فً صورة الرجل لم والثانً : أنهم ال ٌستطٌعون أن ٌروا المبلبكة على صورهم ، وإذا 
 ٌعلموا ملن هو أو ؼٌر ملن.

ٌِْهْم َما ٌَْلبِسُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: ولو جاءهم الملن بصورة  [، أي:"5}َولَلَبَْسَنا َعلَ
 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-رجل الشتبه األمر علٌهم، كما اشتبه علٌهم أمر دمحم 

 .(2)وللبسنا عنهم فبل ٌعرفون" لال سفٌان:"
أي: خلطنا علٌهم ما ٌخلطون وشبهنا علٌهم فبل ٌدرون أملن هو أم  لال البؽوي:"

 .(1)آدمً"
ولو كان كذلن اللتبس علٌهم األمر كما ٌلبسون  على أنفسهم فً لبول  لال ابن كثٌر:"

ٌِْهْم رسالة البشري ، كما لال تعالى : } لُْل لَْو َكاَن فًِ األْرِض َمبلبَِكةٌ ٌَْمشُوَن ُمْطَمبِنِّ  ٌَن لَنزْلَنا َعلَ

[ ، فمن رحمة هللا  تعالى بخلمه أنه ٌرسل إلى كل 5ِ٘مَن السََّماِء َملًَكا َرسُوال { ]اإلسراء : 
صنؾ من الخبلبمرسبل منهم ، لٌدعو بعضهم بعضا ، ولٌمكن بعضهم أن ٌنتفع ببعض فً 

ُ َعلَ  ى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرسُوال ِمْن أَْنفُِسِهْم المخاطبة والسإال ، كما لال تعالى : } لَمَْد َمنَّ َّللاَّ
ٌِهْم { اآلٌة ]آل عمران :  ٌَاتِِه َوٌَُزّكِ ٌِْهْم آ  .(5)["ٌَٗٙٔتْلُو َعلَ

لًا لن ، ٌا دمحم ، شاهًدا لن عند  لال الطبري:ٌعنً:" ولو أنزلنا ملًكا من السماء مصّدِ
على حمٌمة نبّوتن ، فجعلناه فً صورة رجل من بنً آدم ، هإالء العادلٌن بً ، الجاحدٌن آٌاتِن 

إذ كانوا ال ٌُطٌمون رإٌة الملن بصورته التً خلمتُه بها التبس علٌهم أمُره ، فلم ٌدروا أملن هو 
                                                             

 .1ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 علٌه هللا صلى النبً أتى جبرٌل أن نببت» لال زٌد بن أسامة عن النهدي عثمان أبى روآٌة من علٌه متفك(ٖ)

 «الحدٌث...  الكلبً دحٌة: فمالت هذا؟ من: سلمة ألم هللا نبى فمال لام ثم ٌتحدث، فجعل سلمة، أم وعنده وسلم
 حجري فً ٌناجى وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رأٌت لمد»: لالت عابشة عن مسروق روآٌة من وللحاكم
 أن» أنس عن لتادة روآٌة من وللطبرانً «السبلم ٌمربن وهو جبرٌل، هذا: لً فمال. الكلبً بدحٌة شبهته رجبل
 رجبل دحٌة وكان» أنس لال «الكلبً دحٌة صورة على جبرٌل ٌؤتٌنى: ٌمول كان وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول
 بن صفوان روآٌة من الدالبل فً نعٌم وألبى ضعٌؾ وهو سعدان بن عفٌر إسناده وفً «أبٌض جمٌبل جسٌما
 وكنت علٌه، خلك الذي خلمه فً جبربٌل رأٌت» لال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عبٌد بن شرٌح عن عمرو
 وروى مرسل أنه إال ثمات، رجاله «الكلبً دحٌة صورة فً أراه كنت ما وأكثر مختلفة صور فً ذلن لبل أراه
 صورة فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌؤتى جبرٌل كان» عمر ابن عن ٌعمر بن ٌحٌى طرٌك من سعد ابن
 [ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔ.]انظر: تخرٌج احادٌث الكشاؾ: «الكلبً دحٌة
 .2/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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! فلم ٌولنوا به أنَّه ملن ، ولم ٌصّدلوا به ، ولالوا : لٌس هذا ملكًا! وللبسنا علٌهم ما  ًّ أْم إنس
 .(ٔ)م من حمٌمة أمرن ، وصحة برهانن وشاهدن على نبّوتن"ٌلبسونه على أنفسه
ٌِْهْم َما ٌَْلبُِسوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   [، وجوه:5}َولََلبَْسنَا َعلَ

 .(ٕ)أحدها : معناه ولخلطنا علٌهم ما ٌخلطون ، لاله الكلبً
 .(٘)، والسدي(ٗ)ولتادة، (ٖ)والثانً : لشبهنا علٌهم ما ٌشبهون على أنفسهم، وهذا لول ابن عباس

 .(٘)والسدي
لال الزجاج : ٌمال: لبست األمر على الموم ألبسه، إذا شبهته علٌهم، وأشكلته علٌهم، 

فٌمولون: إنما هذا بشر مثلكم فمال :}ولو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكانوا هم ٌلبسون على ضعفتهم فً أمر النبً 
. (ٙ)اللبس مثل ما لحك ضعفتهم منهم"أنزلنا ملكا{ فرأوا هم الملن رجبل لكان ٌلحمهم فٌه من 

 :(2)ومنه لول الخنساء
 صّدْق ممالته واحذْر عداوته  واْلبِْس علٌه بشّنٍ مثَل ما لََبسا

 :(1)وذكر السمعانً فً معنى هذا المول وجهان 
أحدهما: أنهم شبهوا على ضعفابهم فتشبه علٌهم كما شبهوا، وٌنزل الملن فً صورة رجل )حً( 

 فٌمول بعضهم: هو ملن، وٌمول بعضهم: لٌس بملن. ٌشتبه علٌهم؛
والمول الثانً: أن معناه: أضللناهم بإنزال الملن فً صورة رجل، كما ضلوا من لبل، أي: لو 

 حسبوا أن ٌهتدوا بإنزال الملن، فإنزال الملن ال ٌعجزنا من إضبللهم به.
اس من ثٌابهم ، لٌكونوا على والثالث : معاه: وللبسنا على المبلبكة من الثبات ما ٌلبسه الن

صورهم وعلى ِزٌِّهم ، حكاه الماوردي عن جوٌبر
(5). 

، وهو مروي (ٓٔ)والرابع: ان معنى اللبس: هو تعرٌؾ الكبلم عن مواضعه. وهذا لول الضحان
 .(ٔٔ)عن ابن عباس فً رواٌة اخرى

دٌنهم ، عن ابن عباس لوله : }وللبسنا علٌهم ما ٌلبسون{ ، فهم أهل الكتاب ، فارلوا 
 .(ٕٔ)وكذَّبوا رسلهم ، وهو تحرٌُؾ الكبلم عن مواضعه"

عن الضحان فً لوله : " }وللبسنا علٌهم ما ٌلبسون{، ٌعنً : التحرٌَؾ ، هم أهل 
الكتاب ، فرلوا كتبهم ودٌنَهم ، وكذَّبوا رسلهم ، فلبَّس هللا علٌهم ما لبَّسوا على أنفسهم"
(ٖٔ). 

علٌهم حٌنبذ مثل ما ٌلبسون على أنفسهم الساعة فً كفرهم  وٌجوز أن ٌراد: وللبسنا والخامس:
 .(ٗٔ)بآٌات هللا البٌنة. ذكره الزمخشري

، لرأ الزهري: }وللبسنا{ بالتشدٌد على (٘ٔ)ولرأ ابن محٌصن: ولبسنا علٌهم، ببلم واحدة
 .(ٙٔ)التكرٌر والتؤكٌد

                                                             
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص15ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٙ/ٕالبٌت لها فً شمس العلوم:"لبؤ"، والنكت والعٌون: (2)
 .5ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٙ/ٕر: النكت والعٌون:انظ (5)
 .2ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٓٔانظر:  الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔانظر:  الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .1/ٕانظر: الكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ، و تفسٌر البؽوي:1/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙٔ)
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 الفوابد:
ه الملكٌة، ولجعله رجبًل، من أن هللا تعالى لو أراد أن ٌنزل ملًكا لم ٌنزل ملًكا بصورت -ٔ

 أجل التناسب؛ تناسب الرسل والمرَسل إلٌهم.
ومنها: حكمة هللا تبارن وتعالى فً إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إلٌهم   -ٕ

ولبولهم، بل إن هللا تبارن وتعالى ٌجعل الرسل من أوساط األلوام وأشرافهم وأفاضلهم 
جعل هللا تبارن وتعالى للرسل من ٌحمٌهم من حتى ٌحتموا بهم، وهذا ال ٌضر، أن ٌ

[، مما ٌدل 5ٔألوامهم، وٌدل لذلن لول لوم شعٌب له: ﴿َولَْواَل َرْهطَُن لََرَجْمنَاَن﴾ ]هود 
على أن اإلنسان إذا كان من الموم صار له شؤن كبٌر وهٌبة، وٌدل لعكس هذا لول لوط 

ةً أَْو  [، ٌعنً: إلى لوم  1ٓآِوي إَِلى ُرْكٍن َشِدٌٍد﴾ ]هود علٌه السبلم: ﴿لَْو أَنَّ ِلً بِكُْم لُوَّ
 ٌكونون عماًدا لً.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: حسن المحاجة فً المرآن الكرٌم، وهو أنه لو جاء األمر على  -ٖ
التراح هإالء لم ٌكن على ما الترحوه، أي: لم ٌكن مَلًكا، لعدم المناسبة بٌن الرسول 

رجبًل عاد اللبس وااللتراح الذي الترحوه؛ لموله: ﴿َولَلَبَْسنَا والمرَسل إلٌهم، فإذا كان 
ٌِْهْم َما ٌَْلبِسُوَن﴾.  َعلَ

 

 المرآن
({ ٓٔ}َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن فََحاَق بِال ِذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )

 [ٓٔ]األنعام : 
 التفسٌر:
ا كان  طلبهم إنزال الملن على سبٌل االستهزاء بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بٌَّن هللا تعالى له أن االستهزاء بالرسل ولمَّ

علٌهم السبلم لٌس أمرا حادثا، بل لد ولع من الكفار السابمٌن مع أنبٌابهم، فؤحاط بهم العذاب 
 الذي كانوا ٌهزإون به وٌنكرون ولوعه.

 سبب النزول:
: "ومّر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما بلؽنً بالولٌد بن المؽٌرة، وأمٌة بن خلؾ، لال دمحم بن إسحاق 

وأبً جهل بن هشام، فهمزوه واستهزءوا به، فؽاظه ذلن، فؤنزل هللا تعالى علٌه فً ذلن من 
ا َكانُوا بِِه أمرهم: }َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن فََحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم مَ 

ٌَْستَْهِزبُوَن{"
 .]ضعٌؾ[(ٔ)
الضحان: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص جالسا فً المسجد الحرام مع المستضعفٌن نمل السمرلندي عن  

من المإمنٌن ببلل بن رباح وصهٌب بن سنان وعمار بن ٌاسر وؼٌرهم. فمر بهم أبو جهل بن 
هإالء ملون أهل الجنة فؤنزل هللا تعالى عل رسوله هشام فً مؤل من لرٌش ولال: ٌزعم دمحم أن 

 .(ٕ)هذه اآلٌة لٌثبت بها فإاده، وٌصبره على أذاهم فمال: :}َوَلمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن{"
ولال مماتل:" وذلن أن مكذبً األمم الخالٌة، أخبرتهم رسلهم بالعذاب فكذبوهم، بؤن 

بالعذاب حٌن أوعدهم استهزءوا منه،  -ملسو هيلع هللا ىلص -كفار مكة النبً العذاب لٌس بنازل بهم. فلما كذب
لٌصبر على تكذٌبهم إٌاه بالعذاب فمال: :}َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرسٍُل ِمْن  -ملسو هيلع هللا ىلص -فؤنزل هللا ٌعزي نبٌه

 .(ٖ)لَْبِلَن{"
[، أي:" وهللا لمد استهزأ ٓٔ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َولَمَِد اْستُْهِزَئ ِبُرسٍُل ِمْن لَْبِلنَ 

 .(ٗ)الكافرون من األمم بؤنبٌابهم الذٌن بعثوا إِلٌهم"
 .(ٔ)فً أمر العذاب" لال السمرلندي:أي:"

                                                             
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٔ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .]بتصرؾ[ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
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ْن علٌن، ٌا دمحم، ما أنت الٍق من هإالء المستهزبٌن بن،  لال الطبري:أي:" َهّوِ
ًّ وفً طاعتً، وامِض لما أمرتن به  من الدُّعاء إلى توحٌدي واإللرار بً المستخفٌِّن بحمن ف

وا على الممام على كفرهم، نسلن بهم سبٌَل  واإلذعان لطاعتً، فإنهم إن تمادوا فً ؼٌِّهم، وأَصرُّ
أسبلفهم من سابر األمم من ؼٌرهم، من تعجٌل النممةلهم، وحلول الَمثبُلِث بهم. فمد استهزأت أمم 

سلتن به إلى لومن، وفعلوا مثل ما فعل لوُمن من لبلن برسٍل أرسلتهم إلٌهم بمثل الذي أر
 .(ٕ)بن"

[، ٓٔلوله تعالى:}فََحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]األنعام : 
 .(ٖ)أي:"فؤحاط ونزل بهإالء المستهزبٌن بالرسل عالبة استهزابهم"

 .(ٗ)ا به"ٌمول: ولع بهم العذاب الذي استهزءو لال السدي:"
 .(٘)ٌعنً: نزل بهم عموبة استهزابهم" لال ابن ابً زمنٌن:"

 .(ٙ)أي: جزاء استهزابهم من العذاب والنممة" لال البؽوي:"
لال مماتل:" ٌعنً: فدار بالذٌن سخروا من الرسل ما كانوا بالعذاب ٌستهزإنبؤنه ؼٌر 

 .(2)نازل بهم"
فنزل وأحاط بالذٌن هزبوا من رسلهم  العذاُب الذي كانوا ٌهزءون به،  لال الطبري:أي:"

 .(1)وٌنكرون أن ٌكون والعًا بهم على ما أنذرتهم رسلهم"
هذا تسلٌة لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً تكذٌب من كذبه من لومه ، ووعد له  لال ابن كثٌر:"

 .(5)واآلخرة"وللمإمنٌن به بالنصرة والعالبة الحسنة فً الدنٌا 
وتسلٌة له عما ٌرى من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال المفسرون: هذه اآلٌة تعزٌة للنبً  لال الواحدي:"

تكذٌب المشركٌن إٌاه واستهزابهم به؛ إذ جعل إسوته فً ذلن باألنبٌاء الذٌن كانوا لبله، وتحذٌر 
 .(ٓٔ)فحل بهم العذاب"المشركٌن الذٌن فعلوا بنبٌهم ما فعل من لبلهم من مكذبً الرسل 

. ونمل عنه الواحدي والبؽوي، أنه (ٔٔ)لال الربٌع بن أنس:"} فََحاَق{: ترن"
 .(ٕٔ)لال:"نزل"

 .(ٖٔ)ولال عطاء: "أحل"
 .(ٗٔ)لال الضحان: "}فََحاَق{: أي: أحاط"

 .(٘ٔ)لال الثعلبً:" ولٌل: وجب"
واأللوالمتماربة،وأكثرهمعلىؤنهبمعنىنزلوأحاطبهمالعذاب،لااللرازي:"فٌتفسٌرهوجوهكثٌرة

 .(ٙٔ)وهٌبؤسرهامتماربة"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٔ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٕ/1التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٓ/1التفسٌر البسٌط: (ٕٔ)
وعزاه الواحدي البن عباس، انظر: التفسٌر ، ٖٓٔ/ٖ. وتفسٌر البؽوي:ٖٙٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(ٖٔ)

 .ٖٓ/1البسٌط:
 .ٖٓٔ/ٖ، والبؽوي فً تفسٌره:ٖٔ/1ذكره عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٗٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٔ/1مفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
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فً اللؽة ما ٌشتمل على اإلنسان من مكروه فعله، ومنه لوله عز « الحٌك»لال الزجاج:"
ٌُِّا إِالَّ بِؤَْهِلِه{ ]فاطر :  ال ترجع عالبةمكروهه إال  [، أي:ٖٗوجل: }َواَل ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السَّ

 .(ٔ)علٌهم"
 الفوابد:
دات.  -ٔ  من فوابد اآلٌة الكرٌمة: توكٌد الجملة بؤنواع المإّكِ

فإذا لال لابل: و خبر هللا تعالى صدق، سواء الترن بالمسم وأدوات التوكٌد أم 
 ال، وأما الؽرض من التوكٌد فمن وجٌهن:

واللسان العربً ٌحسُن فٌه  أحدهما: أن المرآن الكرٌم جاء باللسان العربً،
التؤكٌد إذا التضت الحال ذلن، وإال فمن المعلوم أن هللا إذا أخبر بخبر وإن لم ٌإكَّد فهو 

 حك وصدق كما نشاهد الشمس
ثانًٌا: تؤكٌد هللا له بالمسم ٌدل على أهمٌته، وأنه من األمور التً ال بد أن ٌمبلها 

ق بها، واضح؟ثالثًا: أنه ل د ٌراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر، اإلنسان وٌصّدِ
بٌن. دات الكثٌرة لرد إنكار المكذِّ د لٌام الساعة بالمإّكِ  ككون هللا عز وجل ٌإّكِ

 األمم من سبك لد هذا ألن ؛ملسو هيلع هللا ىلصومنها: أنه لٌس بؽرٌب أن ٌستهزئ المشركون بالنبً  -ٕ
بٌن استهزاء السابمة، َل َهذَا اْلمُْرآُن : ﴿لَوْ متعددة بؤمور شًء؟ بؤي للرسول المكذِّ اَل نُّزِ

ِن َعِظٌٍم﴾ ]الزخرؾ  ٌْ َ [، كؤنهم ٌمولون: دمحم ال ٌستحك هذا، وكما َٖٔعلَى َرُجٍل ِمَن اْلَمْرٌَت
[، واالستفهام هنا للتحمٌر، ٌعنً: من ٖٙفً لولهم: ﴿أََهذَا الَِّذي ٌَْذكُُر آِلَهتَكُْم﴾ ]األنبٌاء 

ٌس بشًء، ولٌس له لٌمة، ومنها وصفهم إٌاه بؤنه هذا الرجل الذي ٌذكر آلهتكم بالسوء! ل
ؾ، وما أشبه ذلن.  مجنون مخّرِ

ومنها: عناٌة هللا تبارن وتعالى بنبٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم، حٌث ٌنزل علٌه  -ٖ

تسلٌة  -أعنً استهزاء األمم السابمة برسلها-من المرآن ما ٌسلٌِّه به، وجهه؟ أن ذكر هذا 
علٌه وعلى آله وسلم؛ ألن كونه ٌعلم بؤن األمم السابمة كذَّبت رسلها  لرسول هللا صلى هللا

ٌهون علٌه األمر، ألٌس كذلن؟ وهذا واضح، فإن اإلنسان ٌتسلَّى بالمصابب إذا أصابت 
ؼٌره، وتهون علٌه مصٌبته، ولد أشار هللا إلى هذا فً لوله: ﴿َولَْن ٌَْنفَعَكُُم اْلٌَْوَم إِْذ َظلَْمتُْم 

[، مع أنه لو كان فً الدنٌاواشترن الناس فً  5ٖفًِ اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن﴾ ]الزخرؾ  أَنَّكُمْ 
 العذاب لهان علٌهم ونفعهم، وحملهم على الصبر، لكن فً المٌامة ال ٌنفع.

بٌن للنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم، ٌإخذ من لوله تعالى:  -ٗ ومنها: تهدٌد المكذِّ
بون لدمحم ﴿فََحاَق بِالَِّذٌَن َسخِ  ُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن﴾، ٌعنً: فاحذروا أٌها المكذِّ

 صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم المستهزبون به.
ومنها: أن السخرٌة واالستهزاء بالرسل موِجب للعماب؛ لموله: ﴿فََحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا  -٘

 ﴾.ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُونَ 
ومنها: أن المعاصً سبب للعموبة؛ لموله: ﴿َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن﴾، وأن العموبة بمدر  -ٙ

العمل، ولذلن عُبَِّر به عنها، وهذا من عدل هللا عز وجل؛ أن العموبة بمدر العمل، أما 
 المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مبة ضعؾ، إلى أضعاؾ كثٌرة.

 
 المرآن
بٌَِن )}لُْل  ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكّذِ  [ٔٔ({ ]األنعام : ِٔٔسٌُروا فًِ اأْلَْرِض ثُم  اْنظُُروا َك

 التفسٌر:
: سٌروا فً األرض ثم انظروا كٌؾ أعمب هللا المكذبٌن الهبلن والخزي؟ -أٌها الرسول-لل لهم 

 فاحذروا مثل مصارعهم، وخافوا أن ٌحلَّ بكم مثل الذي حل بهم.

                                                             
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
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[، أي: " لل ٌا دمحم لهإالء ٔٔعالى:}لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِضثُمَّ اْنظُُروا{ ]األنعام : لوله ت
 .(ٔ)المستهزبٌن الساخرٌن: سافروا فً األرض فانظروا وتؤملوا"

بٌن رسلَهم ، الجاحدٌن آٌاتً ِمْن لبلهم من  لال الطبري:" ٌمول : جولوا فً ببلد المكذِّ
 .(ٕ)س، ثم انظروا"ُضَربابهم وأشكالهم من النا
 .(ٖ)سافروا فً األرض، فاعتبروا" لال الواحدي:أي:"
 .(ٗ)ٌحتمل هذا السٌر بالفكرة والعمول، وٌحتمل السٌر باأللدام" لال السمعانً:"
معتبرٌن، ٌحتمل هذا: السٌر بالعمول والفكر، وٌحتمل السٌر  لال البؽوي:أي:"

 .(٘)باأللدام"
 .(ٙ)أي : فكروا فً أنفسكم ، وانظروا" لال ابن كثٌر:"
 ؟«ثم انظروا»، وبٌن لوله:«فانظروا»فإن للت: أى فرق بٌن لوله: لال الزمخشري:"

، فكؤنه لٌل: سٌروا ألجل «فانظروا:»للت: جعل النظر مسببا عن السٌر فً لوله 
 النظر، وال تسٌروا سٌر الؽافلٌن. 

معناه: إباحة السٌر فً األرض للتجارة وأما لوله :}سٌروا فً األرض ثم انظروا{، ف
وؼٌرها من المنافع وإٌجاب النظر فً آثار الهالكٌن. ونبه على ذلن بثم، لتباعد ما بٌن الواجب 

 .(2)والمباح"
بٌَِن{ ]األنعام :  ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكذِّ [، أي:" كٌؾ أعمب هللا المكذبٌن ٔٔلوله تعالى:}َك

 .(1)مثل مصارعهم، وخافوا أن ٌحلَّ بكم مثل الذي حل بهم"الهبلن والخزي؟ فاحذروا 
كٌؾ أعمَبَهم تكذٌبهم ذلن ، الهبلَن والعطَب وخزَي الدنٌا وعاَرها ،  لال الطبري:أي:"

وما َحلَّ بهم من َسَخط هللا علٌهم ، من البوار وخرابالدٌار وعفّوِ اآلثار. فاعتبروا به ، إن لم 
ا أنتم علٌه ممٌمون من التكذٌب ،  فاحذروا  تنهكم ُحلُومكم ، ولم تزجركم ُحجج هللا علٌكم ، عمَّ

 .(5)مثل مصارعهم ، واتموا أن ٌحّل بكم مثُل الذي حّل بهم"
بٌِنَ  لال الواحدي:} سل، ٌعنً: إذا سافروا رأوا آثار األمم الخالٌة  {، أي:"اْلُمَكذِّ بً الرُّ ُمكذِّ

المهلكة ٌحذِّرهم مثَل ما ولع بهم"
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)عنً: ممن سبك من األمم" ل السمعانً:"لا
أي: آخر أمرهم وكٌؾ أورثهم الكفر والتكذٌب الهبلن، فحذر كفار  لال البؽوي:أي:"
 .(ٕٔ)مكة عذاب األمم الخالٌة"
ما أحل هللا بالمرون الماضٌة الذٌن كذبوا رسله وعاندوهم ، من العذاب  لال ابن كثٌر:"

ى رسله  والنكال ، والعموبة فً الدنٌا ، مع ما ادََّخر لهم من العذاب األلٌم فً اآلخرة ، وكٌؾ نَجَّ
 .(ٖٔ)وعباده المإمنون "

 .(ٗٔ)كان عالبتهم أن دمر هللا علٌهم، ثم صٌرهم إلى النار" لال ابن أبً زمنٌن:"

                                                             
 .ٕٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٗالوجٌز: (ٖ)
 .5ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٕٔالتفسٌرالمٌسر: (1)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٗالوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗٔ)
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ببس وهللا ما كان عالبة المكذبٌن، دمر هللا علٌهم وأهلكهم ثم صٌرهم إلى  لال لتادة:"
 .(ٔ)النار"

}لل سٌروا{ اآلٌة، حض على االعتبار بآثار من مضى ممن فعل فعلهم، لال ابن عطٌة:"
اآلٌة ولال كان ولم ٌمل كانت ألن تؤنٌث العالبة لٌس بحمٌمً، وهً بمعنى اآلخر والمآل، ومعنى 

 .(ٕ):سٌروا وتلموا ممن سار ألن العبرة بآثار من مضى إنما ٌستند إلى حس العٌن"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: األمر بالسٌر فً األرض لبلعتبار، سواء كان بالبصابر أو باألبصار؛  -ٔ

لموله: ﴿ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض﴾،  وٌتفرع على هذه الفابدة: أنه ٌنبؽً أن نمرأ تارٌخ األمم 
السابمة، من أي مصدر؟ من المرآن وصحٌح السنة، لٌِّد؛ ألن من األحادٌث الضعٌفة أو 
الموضوعة عن األمم السابمة ما ال ٌحصٌه إال هللا عز وجل، والعبرة بالصحٌح، وما 

 أكثر األحادٌث التً فٌها األخبار عن األمم السابمة.
وا﴾، وسواء كان االعتبار بمن ومنها: فضل االعتبار، وأنه أمر مطلوب؛ لموله: ﴿اْنُظرُ  -ٕ

انتمم هللا منهم، أو بمن أثابهم؛ إن كان بمن انتمم هللا منهم فاإلنسان ٌحذر، وإن كان ممن 
 أثابهم فاإلنسان ٌرؼب، وفً هذه اآلٌة أّي االعتبارٌن؟ بمن انتمم هللا منهم.

سُبَِل أعرابً: بما ومنها: أن اآلثار تدل على المإثِّر، وهذا أمر معلوم بالحس والوالع،  -ٖ
والبعرة تدل على البعٌر،  -ٌعنى على السٌر-عرفت ربن؟ لال: األثر ٌدل على المسٌر 

فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فَِجاج، وبحار ذات أمواج، أال تدل على السمٌع 
 البصٌر؟ الجواب: بلى وهللا تدل على السمٌع البصٌر، فاآلثار تدل على المإثِّر.

مكذِّب، والتكذٌب أحد ِشمًَِّ ما ٌحصل به الكفر؛ ألن الكفر ٌحصل ومنها: عموبة ال -ٗ
بؤمرٌن: إما التكذٌب، وإما االستكبار، مع أن التكذٌب فرع عن االستكبار؛ ألنه ما َكذَّب 

 إال أنه ٌرى أنه فوق المرَسل.
 
 المرآن

ِ َكتََب َعلَى  ْحَمَة لٌََْجَمعَن كُْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة اَل }لُْل ِلَمْن َما فًِ الس َماَواِت َواأْلَْرِض لُْل ّلِِل  نَْفِسِه الر 
ٌَْب فٌِِه ال ِذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )  [ٕٔ({ ]األنعام : َٕٔر

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: لمن ُملُن السموات واألرض وما فٌهن؟ لل: هو هلل كما  -أٌها الرسول-لل 
بذلن وتعلمونه، فاعبدوه وحده. كتب هللا على نفسه الرحمة فبل ٌعجل على عباده بالعموبة.  تمرون

لٌجمعنكم إلى ٌوم المٌامة الذي ال شن فٌه للحساب والجزاء. الذٌن أشركوا باهلل أهلكوا أنفسهم، 
 .فهم ال ٌوحدون هللا، وال ٌصدلون بوعده ووعٌده، وال ٌمرون بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٕٔلوله تعالى:}لُْل ِلَمْن َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنعام :  
 .(ٖ)لهإالء المشركٌن: لمن ُملُن السموات واألرض وما فٌهن؟"

 .(ٗ)}لمن ما فً السماوات واألرض{، سإال تبكٌت"لال الزمخشري:" 
 .(٘)أي: من الخالك لذلن، المالن له، المتصرؾ فٌه؟" لال السعدي:" 
ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم: لمن ملن ما فً السماوات واألرض لال الطبري:أي:"لل  
 .(ٙ)؟"

                                                             
 .1ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ِ{ ]األنعام :   [، أي:" لل: هو هلل كما تمرون بذلن وتعلمونه، فاعبدوه ٕٔلوله تعالى:}لُْل ّلِِلَّ
 .(ٔ)وحده"
ال خبلؾ بٌنً وبٌنكم، وال تمدرون  -هللا -لل هلل{ تمرٌر لهم، أى هوالزمخشري:"}لال  

 .(ٕ)أن تضٌفوا شٌبا منه إلى ؼٌره"
 .(ٖ)فإن أجابون وإالَّ }لل هلل{" لال الواحدي:" 
}لل{ لهم: }هلل{ وهم ممرون بذلن ال ٌنكرونه، أفبل حٌن اعترفوا بانفراد  لال السعدي:" 

 .(ٗ)ر، أن ٌعترفوا له باإلخبلص والتوحٌد؟"هللا بالملن والتدبٌ
ثم أخبرهم أن ذلن هلل الذي استعبَد كل شًء ، ولهر كل شًء بملكه  لال الطبري:أي:" 

وسلطانه ال لؤلوثان واألنداد ، وال لما ٌعبدونه وٌتخذونه إلًها من األصنام التً ال تملن ألنفسها 
ا" نفعًا وال تدفع عنها ُضرًّ
(٘). 

 .(ٙ)كثٌر:" ٌخبر تعالى أنه مالن السموات واألرض ومن فٌهن"لال ابن  
 .(2)أمره بالجواب عمٌب السإال لٌكون أبلػ فً التؤثٌر وآكد فً الحجة" لال البؽوي:" 
ِ{ ]األنعام : وفً    :(1)[،  وجهانٕٔلوله تعالى:}لُْل ّلِِلَّ
ً السماوات واألرض؟ لال بعض أهل التؤوٌل: فً الكبلم حذؾ تمدٌره: لل لمن ما ف أحدهما:

 فإذا تحٌروا ولم ٌجٌبوا، لل هلل.
والثانً: ولالت فرلة: المعنى أنه أمر بهذا السإال فكؤنهم لما لم ٌجٌبوا وال تٌمنوا سؤلوا فمٌل له: 

 لل هلل.
لال ابن عطٌة:"والصحٌح أن هللا عز وجل أمر دمحما علٌه السبلم بمطعهم بهذه الحجة 

لذي ال مدافعة فٌه عندهم وال عند أحد، لٌعتمد هذا المعتمد الذي بٌنه الساطعة والبرهان المطعً ا
وبٌنهم ثم ٌتركب احتجاجه علٌه، وجاء ذلن بلفظ استفهام وتمرٌر فً لوله: لمن ما فً السماوات 

واألرض والوجه فً المحاجة إذا سؤل اإلنسان خصمه، بؤمر ال ٌدافعه الخصم فٌه، أن ٌسبمه بعد 
رة إلى الحجة، كما تمول لمن ترٌد ؼلبته بآٌة تحتج بها علٌه، كٌؾ لال هللا فً التمرٌر إلٌه مباد

كذا؟ ثم تسبمه أنت إلى اآلٌة فتنصها علٌه، فكؤن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال لهم: ٌا أٌها الكافرون العادلون 
كم وال عند بربهم لمن ما فً السماوات واألرض؟ ثم سبمهم فمال: هلل، أي ال مدافعة فً هذا عند

 .(5)أحد"
ْحَمةَ{ ]األنعام :   [، أي:" كتب هللا على نفسه الرحمة ٕٔلوله تعالى:}َكتََب َعلَى َنْفِسِه الرَّ

 .(ٓٔ)فبل ٌعجل على عباده بالعموبة"
 .(ٔٔ)أي: أوجبها على نفسه لخلمه" لال ابن لتٌبة:" 
حمة وهذا تلطٌُّؾ فً االس لال الواحدي:أي:"   .(ٕٔ)تدعاء إلى اإلنابة"أوجب على نفسه الرَّ
أى: أوجبها على ذاته فً هداٌتكم إلى معرفته، ونصب األدلة لكم على  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)توحٌده بما أنتم ممرونبه من خلك السموات واألرض"

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٙٗالوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٙٗالوجٌز: (ٕٔ)
 .5-1/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
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ٌمول : لضى أنَّه بعباده رحٌم ، ال ٌعجل علٌهم بالعموبة ، وٌمبل منهم  لال الطبري:" 
اإلنابة والتوبة. وهذا من هللا تعالى ذكره استعطاؾ للمعرضٌن عنه إلى اإللبال إلٌه بالتوبة، ٌمول 
تعالى ذكره : أن هإالء العادلٌن بً ، الجاحدٌن نبّوتن ، ٌا دمحم ، إن تابوا وأنابوا لبلت توبتهم ، 

 .(ٔ)وإنً لد لضٌت فً َخْلمً أّن رحمتً وسعت كل شًء"
أي: العالم العلوي والسفلً تحت ملكه وتدبٌره، وهو تعالى لد بسط علٌهم  لال السعدي:" 

رحمته وإحسانه، وتؽمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تؽلب ؼضبه، 
لجمٌع العباد أبواب الرحمة، إن لم ٌؽلموا علٌهم  وأن العطاء أحب إلٌه من المنع، وأن هللا لد فتح

 .(ٕ)أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إلٌها، إن لم تمنعهم من طلبها معاصٌهم وعٌوبهم"
} كتب على نفسه الرحمة{، معناه: لضاها وأنفذها. وفً هذا المعنى لال ابن عطٌة:"

ما موضع من الشرٌعة أن أحادٌث عن النبً علٌه السبلم تتضمن كتب الرحمة، ومعلوم من ؼٌر 
ذلن للمإمنٌن فً اآلخرة ولجمٌع الناس فً الدنٌا، منها أن هللا تعالى خلك مابة رحمة فوضع 
منها واحدة فً األرض فٌها تتعاطؾ البهابم وترفع الفرس رجلها لببل تطؤ ولدها. وبها تتعاطؾ 

تلن الرحمة مع التسعة  الطٌر والحٌتان، وعنده تسع وتسعون رحمة، فإذا كان ٌوم المٌامة صٌر
والتسعٌن وبثها فً عباده، فما أشمى من لم تسعه هذه الرحمات تؽمدنا هللا بفضل منه... وٌتضمن 
هذا اإلخبار عن هللا تعالى بؤنه كتب الرحمة تؤنٌس الكفار ونفً ٌؤسهم من رحمة هللا إذا تابوا، 

 .(ٖ)وأن باب توبتهم مفتوح"
على العباد بؤن أمهلهم عند كفرهم وإلدامهم علىكبابر  لال الزجاج:" هللا عز وجل تفضل 

 .(ٗ)ما نهاهم عنه بؤن أنظرهم وعمرهم وفسح لهم لٌتوبوا، فذلن كتبه الرحمةعلى نفسه"
"إن هللا لما َخلََك الَخْلك كتب  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال النبً 

 .(٘)رحمتً تَْؽِلُب َؼَضبًِ"  كتابًا عنده فوق العرش ، إن

هذا استعطاؾ منه تعالى للمإمنٌن عنه إلى اإللبال علٌه وإخباره بؤنه  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)رحٌم بالعباد ال ٌعجل بالعموبة، وٌمبل اإلنابة والتوبة"

إّن هللا تعالى ذكره لما خلك السماء واألرض ، خلك مبة رحمٍة ، كل رحمة  لال سلمان:"
ن السماء إلى األرض. فعنده تسع وتسعون رحمةً ، ولسم رحمة بٌن الخبلبك. فبها ملء ما بٌ

ٌتعاطفون ، وبها تشرب الَوْحش والطٌر الماَء. فإذا كان ٌوم ذلن، لصرها هللا على المتمٌن ، 
 .(2)وزادهم تسعًا وتسعٌن"
إن هللا تعالى ذكره لما خلك الخلك ، لم ٌعطؾ شًء على شًء ، حتى  لال طاوس:"

 .(1)خلك مبة رحمة ، فوضع بٌنهم رحمة واحدة ، فعطؾ بعُض الخلك على بعض"
وأخبرنً الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، حسبته أسنده لال : "إذا فرغ هللا عز  لال معمر:

إن رحمتً سبمت ؼضبً ، »لعرش فٌه : وجّل من المضاء بٌن خلمه ، أخرج كتابًا من تحت ا
، وال «ِمثبل أهل الجنة»، لال : فٌخرج من النار مثل أهل الجنة أو لال : «وأنا أرحم الراحمٌن
عتماء »فبل أشن مكتوًبا ها هنا ، وأشار الحكم إلى نحره ، «مثل »، وأما «مثبل»أعلمه إال لال : 

ن هللا ٌمول : }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ، فمال رجل لعكرمة : ٌا أبا عبد هللا ، فإ«هللا

                                                             
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
( من طرٌك أبً الزناد ، عن األعرج 2ٕ٘ٔ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )2ٗٓٗصحٌح البخاري برلم )(٘)

 ، عن أبى هرٌرة. بنحوه.
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔٔ(:ص52ٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٙ/ٔٔ(:صٖٔٓٔٔالطبري) أخرجه (1)
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[ ؟ لال : وٌلن ! أولبن أهلها الذٌن هم 2ٖبَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]سورة المابدة : 
 .(ٔ)أهلها"

لال عبد هللا بن عمرو : "إن هلل مبة رحمة ، أهبط منها إلى األرض رحمة واحدة ، 
ٌتراحم بها الجّن واإلنس ، والطٌر والبهابم وهوامُّ األرض"
(ٕ). 

ل شًء ابتدأه هللا من خلمه ؟  عن أبً المخارق زهٌر بن سالم: لال عمر لكعب : "ما أوَّ
فمال كعب : كتب هللا كتابًا لم ٌكتبه بملم وال مداد ، ولكنه كتب بؤصبعه ٌتلوها الزبرجد واللإلإ 

 .(ٖ)«"إله إال أنا ، سبمت رحمتً ؼضبًأنا هللا ال » والٌالوت 
ٌَْب فٌِِه{ ]األنعام :   [، أي:" لٌجمعنكم إلى ٕٔلوله تعالى:}لٌََْجَمعَنَّكُْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة اَل َر

 .(ٗ)ٌوم المٌامة الذي ال شن فٌه للحساب والجزاء"
 .(٘)عنَّ بٌنكم وبٌنه"أَْي: لٌضمنَّكم إلى هذا الٌوم الذي أنكرتموه ولٌجم لال الواحدي:" 
لٌجمعنكم هللا ، أٌها العادلون باهلل ، لٌوم المٌامة الذي ال رٌب فٌه ،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)لٌنتمم منكم بكفركم به"
هذه البلم هً الموطبة للمسم ، فؤلسم بنفسه الكرٌمة لٌجمعن عباده  لال ابن كثٌر:" 

فٌه وال شن فٌه عند عبادهالمإمنٌن ، فؤما  لمٌمات ٌوم معلوم وهو ٌوم المٌامةالذي ال رٌب
 .(2)الجاحدون المكذبون فهم فً رٌبهم ٌترددون"

فؤما}لٌجمعنكم إلى ٌوم المٌامة{، فهو احتجاج على المشركٌنالذٌن دفعوا  لال الزجاج:" 
البعث، فمال عز وجل: }لٌجمعنكم إلى ٌوم المٌامة{، أي: إلى الٌوم الذي أنكرتموه، كما تمول لد 

 .(1)جمعت هإالء إلى هإالء، أي ضممت بٌنهم فً الجمع"
ة، ولٌل: معناه لٌجمعنكم فً لبوركم }إلى ٌوم المٌامة{ أي: فً ٌوم المٌام لال البؽوي:" 

 .(5)إلى ٌوم المٌامة"

ثم أوعدهم على إؼفالهم النظر وإشراكهم به من ال ٌمدر على خلك  لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)شًء بموله:}لٌجمعنكم إلى ٌوم المٌامة{، فٌجازٌكم على إشراككم"

لسم منه، وهو أصدق  ولوله }لٌجمعنكم إلى ٌوم المٌامة ال رٌب فٌه{ وهذا لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)المخبرٌن، ولد ألام على ذلن من الحجج والبراهٌن، ما ٌجعله حك الٌمٌن"

 . (ٕٔ)الرٌب: ٌعنً: الشن" لال أبو الدرداء:"
وروي عن ابن عباس، وسعٌد بن جبٌر، وأبً مالن، ونافع مولى،  لال ابن أبً حاتم:"

بن أنس، ولتادة، ومماتل بن حٌان، بن عمر، وعطاء بن أبً رباح، وأبً العالٌة، والربٌع 
 .(ٖٔ)والسدي، وإسماعٌل بن أبً خالد لالوا: الرٌب: الشن"

ابن عباس، لال: "سُبَِل رسول هللا صلى عن -عند تفسٌر هذه اآلٌة -أخرج ابن مردوٌه  
 والذي نَْفِسً بٌَِده ، إن»هللا علٌه وسلم عن الولوؾ بٌن ٌدي رب العالمٌن ، هل فٌه ماء ؟ لال : 

                                                             
 .2ٕٙ/ٔٔ(:صٖٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .22ٕ/ٔٔ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .22ٕ/ٔٔ(:ص1ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٗالوجٌز: (٘)
 .25ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .5/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗ٘تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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فٌه لماًء ، إن أولٌاء هللا لٌردون ِحٌاَض األنبٌاء ، وٌَْبعَُث هللا تعالى سبعٌن ألؾ َملٍَن فً أٌدٌهم 
ًّ من نار ، ٌَذُودون الكفار عن حٌاض األنبٌاء  .(ٔ)«"ِعِص

وفً الترمذي : "إن لكل نبً َحْوًضا ، وإنهم ٌتباهون أٌهم أكثر واردة ، وأرجو أن أكون 
 .(ٕ)أكثرهم واردة"
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" هذا حدٌث ؼرٌب" 
[، أي:" الذٌن أشركوا ٕٔلوله تعالى:}الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام :  

صلى -باهلل أهلكوا أنفسهم، فهم ال ٌوحدون هللا، وال ٌصدلون بوعده ووعٌده، وال ٌمرون بنبوة دمحم
 .(ٗ)"-هللا علٌه وسلم
ٌمول : الذٌن أهلكوا أنفسهم وؼبنوها بادعابهم هلل الندَّ والعَِدٌل ، فؤوبموها  لطبري:"لال ا 

 .(٘)بإستٌجابهم َسَخط هللا وألٌم عمابه فً المعاد"
أي: ٌوم المٌامة، } َهُْم ال ٌُْإِمنُوَن {، أي: ال ٌصدلون  {"َخِسُروا أَْنفَُسُهمْ  لال ابن كثٌر:} 

 .(ٙ)ن الٌوم"بالمعاد ، وال ٌخافون شر ذل
 .(2)} خسروا{: ؼبنوا" لال البؽوي:"
رن"{، َخِسُروا أَْنفَُسُهمْ  لال الواحدي:} أَْي:" أهلكوها بالّشِ

(1). 
لوله:آلالذٌن خسروا أنفسهم{، نصب على الذم، أو رفع، أى: أرٌد  لال الزمخشري:" 

م إٌمانهم مسببا عن الذٌن خسروا أنفسهم، أو أنتم الذٌن خسروا أنفسهم. فإن للت: كٌؾ جعل عد
خسرانهم، واألمر على العكس؟ للت:معناه: الذٌن خسروا أنفسهم فً علم هللا: الختٌارهم الكفر. 

 .(5)فهم ال ٌإمنون"
ولكن أبى الظالمون إال جحودا، وأنكروا لدرة هللا على بعث الخبلبك،  لال السعدي:أي:" 

فؤوضعوا فً معاصٌه، وتجرءوا على الكفر به، فخسروا دنٌاهم وأخراهم، ولهذا لال: }الذٌن 

 .(ٓٔ)خسروا أنفسهم فهم ال ٌإمنون{"
، كما لال (ٔٔ)، الؽُْبُن. ٌمال منه: خسر الرجل فً البٌع ، إذا ؼبن«الخسار»وأصل:

 : (ٕٔ)األعشى
ْشَوةَ فًِ ُحْكِمِه َوال ٌَُباِلً َخَسَر الَخاِسر  ال ٌَؤُخذُ الّرِ

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن جمٌع من فً السماوات واألرض هلل عز وجل، الدلٌل: ﴿لُْل  -ٔ

.﴾ِ  ِلَمْن َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض لُْل ّلِِلَّ
وهذا متكرر كثًٌرا علٌنا، وتعلمون أن السماوات سبع ومنها: إثبات السماوات واألرض،  -ٕ

 واألرضٌن سبع.
ومنها: أننا متى آمنا بهذا، وأن َمن فً السماوات واألرض هلل، فإننا لن نلجؤ إال هلل، ولن  -ٖ

نخاؾ إال من هللا عز وجل؛ ألنه مالن من فً السماوات واألرض، ولٌتنا نتوكل على 

                                                             
 .ٖٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
،  ( من طرٌك سعٌد بن بشٌر ، عن لتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندبٖٕٗٗ( سنن الترمذي برلم )(ٕ)

 رضً هللا عنه ، مرفوعا. ولال الترمذي : "هذا حدٌث ؼرٌب". للت : فً إسناده سعٌد بن بشٌر وهو ضعٌؾ.
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/ٔٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٙٗالوجٌز: (1)
 .5/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٔٔ،و تفسٌر الطبري: 12ٔ/  ٔانظر:مجاز المرآن ألبً عبٌدة  (ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٔٔ،و تفسٌر الطبري: 12ٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٘ٓٔ( دٌوانه : (ٕٔ)
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 حك توكله لكان األمر كما لال النبً صلى هللا علٌه هللا حك توكله، لو توكلنا على هللا
ٌَْر، تَْؽُدو ِخَماًصا َوتَُروُح بَِطانًا»وعلى آله وسلم:  ٌَْرُزُق الطَّ تَْؽُدو »، (ٔ)«َلَرَزلَكُْم َكَما 

أي: تطٌر فً أول النهار وهً جابعة، وترجع فً آخر النهار وهً ممتلبة « ِخَماًصا
شًء مشاَهد، تجد الطٌور فً أول الصباح تطٌر فً الجو، البطون، سبحان هللا!وهذا 

تنظر للَحّبِ وهً فً جو  -من رحمة هللا عز وجل-ولد أعطاها هللا تعالى لوة النظر 
السماء، فتنزل علٌه، وتنظر للحبة الصؽٌرة التً ال ٌدركها اإلنسان إال بمشمة، وهً 

ً وسط المطٌفة المفروشة من بٌن تنظرها بسهولة، تجد أنها تؤخذ الحبة الصؽٌرة جدًّا ف
 الخمل اللً فٌها، لكن هللا عز وجل أعطاها لوة بصر حتى تعٌش.

ِ﴾، مع أنه أمره أن  -ٗ ومنها: جواب إجابة السابل نفسه إذا كان األمر واضًحا؛ لموله: ﴿لُْل ّلِِلَّ
ول ٌسؤل، ثم أمره أن ٌجٌب، فإذا كان األمر واضًحا ال نزاع فٌه فؤَِجب أنت؛ ألن المسإ
 لد ٌمنعه من اإلجابة استكباره وكبرٌاإه، فؤَِجب أنت إذا كان األمر واضًحا ال نزاع فٌه.

ْحَمةَ﴾. -٘  ومنها: أن هلل تعالى أن ٌكتب على نفسه ما شاء؛ لموله: ﴿َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ
 فإذا لال لابل: كٌؾ ٌكون الشًء الزًما على هللا؟

ه أن ٌفعل ما شاء، نحن ال نلزم هللا بشًء، فالجواب: أن هللا ألزم نفسه به، ول
لكن هللا له أن ٌلزم نفسه بشًء، فكتابة هللا على نفسه الرحمة ال تنافً كماله، بل هً من 
كماله عز وجل أن ٌفرض على نفسه الرحمة، لكن نحن لٌس لنا على هللا حك إال ما 

 أوجبه على نفسه، لال ابن المٌم رحمه هللا فً النونٌة:
ٌِْه َحكٌّ َواِجٌب هَُوأَْوَجَباأْلَْجَراْلعَِظٌَم الشَّاِن  َما لِ   ْلِعبَاِد َعلَ

ُموا فَبِفَْضِلِهَواْلفَْضلُِلْلَمنَّانِ  بُوا فَبِعَْدِلِه أَْو نُعِّ  إِْن عُذِّ
ْحَمةَ﴾، ولها نظابر، لال هللا  -ٙ ومنها: أن هللا ٌُعَبِّر عنه بالنفس؛ لموله: ﴿َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

ُ نَْفَسهُ﴾ ]آل عمران  ُركُُم َّللاَّ [، ولال عٌسى علٌه الصبلة والسبلم: 1ٕعز وجل: ﴿َوٌَُحذِّ
 [.ٙٔٔ﴿تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ َنْفِسَن﴾ ]المابدة 

ٌَْب فٌِِه﴾. -2 ٌَاَمِة اَل َر  ومنها: إثبات البعث؛ لموله: ﴿لٌََْجَمعَنَّكُْم إِلَى ٌَْوِم اْلِم
دات إذا دعت الحاجة إلٌه، وتدعو وم -1 ن فوابدها: تؤكٌد الشًء بالمسم وؼٌره من المإّكِ

 الحاجة فً مواطن، منها: 
 أن ٌإكَّد الكبلم. -حسب الببلؼة-إذا كان المخاَطب منِكًرا، فهنا ٌجب  -
ومنها: إذا كان األمر بعًٌدا ٌُْستَْؽَرب، فإنه ٌإكَّد، لكن لٌس كاألول، األول ٌإكَّد  -

وجوبًا، وهذا ٌإكَّداستحبابًا، ٌعنً توكٌده أحسن من عدمه، ونمول: استحسانًا، كلما 
د، وال ٌعد هذا تطوٌبًل وال إخبلاًل بالببلؼة.  دعت الحاجة إلى توكٌد الكبلم أَّكِ

ومن الفوابد: حكمة هللا عز وجل فً جمع األولٌن واآلخرٌن حتى ٌكون هذا الٌوم ٌوًما  -5
لون واآلِخرون، نحن ٖٓٔوجل: ﴿ٌَْوٌم َمْشُهوٌد﴾ ]هود مشهوًدا، كما لال عز  [: ٌشهده األوَّ

نشهد هابٌل ولابٌل، ونشهد آخر واحد من هذه األمة، كل العالم مشهود، بل كل شًء 
مشهود، الجن، البهابم، الوحوش، كل شًء، لال هللا عز وجل: ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ 

ْطنَا فًِ اْلِكتَاِب اأْلَْرِض َواَل َطاِبٍر ٌَِطٌُر بِجَ  ٌِْه﴾ فوق األرض، ﴿إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّ نَاَح
ٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن﴾ ]األنعام  ًْ [، كل شًء، لو تصور اإلنسان هذا الٌوم 1ِٖمْن َش

لرأى مشهًدا عظًٌما ما ٌستطٌع أن ٌدركه اآلن، لكن نفهم معناه وال ندرن حمٌمته، 
 مته أبلػ مما نتصوره، اللهم اجعله علٌنا ٌسًٌرا.حمٌ
 ومنها: تسمٌة ٌوم البعث بٌوم المٌامة؛ للوجوه ثبلثة: -ٓٔ
األول: لٌام الناس من لبورهم لرب العالمٌن، وهذا المٌام لٌام عظٌم ٌا إخواننا، كل  -

العالم بصٌحة واحدة ٌحضرون كلهم ال ٌتخلؾ أحد، وهذا لٌام عظٌم جدًّا جدًّا، حتى 
 ذي أكلته السباع، أحرلته النار، أؼرله الماء، ال بد أن ٌخرج.ال

                                                             
 ( من حدٌث عمر بن الخطاب.ٗٙٔٗ(، وابن ماجه )ٖٕٗٗأخرجه الترمذي )(ٔ)
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الثانً:ألنه ٌُمام فٌه العدل، ٌُمتَصُّ حتى للشاة اْلَجْلَحاء من الشاة المَْرَناء -
(ٔ). 

الثالث: تُمَاُم فٌه األشهاد الذٌن ٌشهدون، هذه األمة تشهد على األمم السابمة،  -
 ٌكون شهًٌدا على هذه األمة.والرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 

ومنها: أنه ال رٌب فً هذا الٌوم شرًعا وعمبًل؛ شرًعا: ألن هللا أخبر به، وأكَّده،  -ٔٔ
وضرب له األمثال.وعمبًل: ألنه لٌس من المعمول أن هللا تعالى ٌوِجد هذه الخلٌمة، 

، فً المتال وٌؤمرها وٌنهاها، وٌرسل إلٌها الرسل، وتُْستَبَاح األنفس، واألموال، والذرٌة
فً سبٌل هللا، ثم تكون النتٌجة أن األرض تبلعهم فمط، هذا ٌنافً الحكمة، فالعمل ٌوِجب 
، فكٌؾ والنصوص كثٌرة كثٌرة.ومن رحمة  أن ٌكون هنان بعث، حتى وإن لم ٌكن نصٌّ

أنه ٌُْكثِر من إثبات ٌوم المٌامة، وٌضرب له  -وله الحمد، والفضل، والِمنَّة-هللا عز وجل 
مثال؛ ألن اإلٌمان بالٌوم اآلخر هو الذي ٌحمل اإلنسان حمٌمًة على اإلٌمان؛ إذ لوال األ

ا فشر، ما عمل أبًدا،  اعتماد المإمن أنه سٌُْبَعث وٌجاَزى، إن خًٌرا فخٌر، وإن شرًّ
 ولصارت األمة موطنًا للسلب والنهب واألخذ والعدوان.

بٌن خسروا أنفسهم، ٌعنً  -ٕٔ كؤن لم ٌوَجدوا على األرض؛ ألنهم لم ومنها: أن هإالء المكذِّ
ٌستفٌدوا من حٌاتهم، ولذلن لما لم ٌستفٌدوا من حٌاة الدنٌا لم ٌستفٌدوا من حٌاة اآلخرة، 

 فكانوا مخلَّدٌن فً نار جهنم، والعٌاذ باهلل.
وَن﴾ ومنها: أنه من الفصاحة أن ٌُْذَكر السبب بعد اْلُمَسبَّب، إذا جعلنا جملة: ﴿فَُهْم اَل ٌُْإِمنُ  -ٖٔ

م المسبَّب، هذا إذا  ر السبب ولُّدِ خبًرا، وجه ذلن أن سبب خسرانهم هو عدم اإلٌمان، فؤُّخِ
جعلنا ﴿فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن﴾ خبًرا لموله: ﴿الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم﴾، أما إذا جعلناها جملة مستملة 

 فبل تتؤتى هذه الفابدة؛ ألنها على الترتٌب.
 

 المرآن
ٌِْل َوالن َهاِر َودَُو الس ِمٌُع اْلعَِلٌُم )}َولَهُ   [ٖٔ({ ]األنعام : َٖٔما َسَكَن ِفً الل 
 التفسٌر:

وهلل ملن كل شًء فً السموات واألرض، سكن أو تحرن، خفً أو ظهر، الجمٌع عبٌده وخلمه، 
 وتحت لهره وتصرفه وتدبٌره، وهو السمٌع أللوال عباده، الحلٌم بحركاتهم وسرابرهم.

 سبب النزول:
صلى هللا علٌه  -نمل الواحدي عن الكلبً عن ابن عباس: "إن كفار مكة أتوا رسول هللا 

فمالوا: ٌا دمحم إنا لد علمنا أنه إنما ٌحملن على ما تدعو إلٌه الحاجة، فنحن نجعل لن  -وسلم 
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)نصٌبا فً أموالنا حتى تكون أؼنانا رجبل وترجع عما أنت علٌه، فنزلت هذه اآلٌة"

ٌِْل َوالنََّهاِر{ ]األنعام :   [، أي:" وهلل ملن كل شًء فً ٖٔلوله تعالى:}َولَهُ َما َسَكَن فًِ اللَّ
السموات واألرض، سكن أو تحرن، خفً أو ظهر، الجمٌع عبٌده وخلمه، وتحت لهره وتصرفه 

 .(ٖ)وتدبٌره"
 .(ٗ)ٌمول: ما استمر فً اللٌل والنهار" لال السدي:"
ٌمول : وله ملن كل شًء ، ألنه ال شًء من خلك هللا إال وهو ساكٌن فً  بري:"لال الط
 .(٘)اللٌل والنهار"

ما استمر فً اللٌل والنهار من الدواب والطٌر فً البر والبحر، فمنها  لال السمرلندي:"
 .(ٙ)ما ٌستمر فً اللٌل وٌنتشر بالنهار. ومنها ما ٌستمر بالنهار وٌنتشر اللٌل"

                                                             
 ٌث أبً هرٌرة.( من حدٓٙ/  1ٕٕ٘أخرجه مسلم )(ٔ)
 الشًء. فالخبر الحدٌث، ٌضع . الكلبً هو ممنٕٗٔ-ٖٕٔأسباب النزول: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
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أي : كل دابة فً السموات واألرض ، الجمٌع عباده وخلمه ، وتحت  ثٌر:"لال ابن ك 
 .(ٔ)لهره وتصرفه وتدبٌره ، وال إله إال هو"

أي: استمر، لٌل: أراد ما سكن وما تحرن، كموله:}َسَرابٌَِل تَِمٌكُُم اْلَحّر{  لال البؽوي:"
ن النعمة فٌه أكثر، ولٌل [، أي: الحر والبرد، ولٌل: إنما خص السكون بالذكر أل1ٔ]النحل : 

 .(ٕ)معناه: ما ٌمر علٌه اللٌل والنهار"
هذا أٌضا احتجاج على المشركٌن ألنهم لم ٌنكروا أن ما استمر فٌاللٌل  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)والنهار هلل، أي هو خالمه ومدبره، فالذي هو كذلن لادر على إحٌاءالموتى"
 (ٗ)و}سكن{، هً من السكنى ونحوه، أي :ما ثبت وتمرر، لاله السدي لال ابن عطٌة:" 

وؼٌره ولالت فرلة: هو من السكون، ولال بعضهم: ألن الساكن من األشٌاء أكثر من المتحرن 
إلى ؼٌر هذا من المول الذي هو تخلٌط، والممصد فً اآلٌة عموم كل شًء وذلن ال ٌترتب إال 

إال فالمتحرن من األشٌاء المخلولات أكثر من السواكن، أال أن ٌكون سكن بمعنى استمر وثبت و
ترى إلى الفلن والشمس والممر والنجوم السابحة والمبلبكة وأنواع الحٌوان واللٌل والنهار 

 .(٘)حاصران للزمان"
ذكر هللا فٌها ما ٌتبٌن به الهدى، وٌنممع به الشرن. فذكر أن }له{ تعالى  لال السعدي:" 

ل والنهار{ وذلن هو المخلولات كلها، من آدمٌها، وجنها، ومبلبكتها، وحٌواناتها }ما سكن فً اللٌ
وجماداتها، فالكل خلك مدبرون، وعبٌد مسخرون لربهم العظٌم، الماهر المالن، فهل ٌصح فً 
عمل ونمل، أن ٌعبد من هإالء الممالٌن، الذي ال نفع عنده وال ضر؟ وٌترن اإلخبلص للخالك، 

الضار النافع؟! أم العمول السلٌمة، والفطر المستمٌمة، تدعو إلى إخبلص العبادة، المدبر المالن، 
 .(ٙ)والحب، والخوؾ، والرجاء هلل رب العالمٌن؟!"

، }ما سكن فً اللٌل والنهار{ من السكنى، «هللا»}وله{ عطؾ على لال الزمخشري:" 

 .(2)["ٌَ٘ٗن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]إبراهٌم : وتعدٌه بـ}فً{ كما فً لوله :}َوَسَكْنتُْم فًِ َمَساِكِن الَّذِ 
[، أي:" وهو السمٌع أللوال عباده، الحلٌم ٖٔلوله تعالى:}َوهَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]األنعام :  

 .(1)بحركاتهم وسرابرهم"
 .(5)أي : السمٌع أللوال عباده ، العلٌم بحركاتهم وضمابرهم وسرابرهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)وسرابرهم"
 .(ٓٔ)}السمٌع{ ألصواتهم، }العلٌم{ بؤسرارهم"بؽوي:أي:"لال ال 
ٌسمع كل مسموع وٌعلم كل معلوم، فبل ٌخفى علٌه شًء مما ٌشتمل  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)علٌه الملوان"
}وهو السمٌع العلٌم{، هاتان صفتان تلٌمان بنمط اآلٌة من لبل أن ما ذكر لال ابن عطٌة:" 

الكفرة العادلٌن هو سمٌع لهم علٌم بموالعها مجاز علٌها، ففً لبل من األلوال الردٌة عن 
 .(ٕٔ)الضمٌر وعٌد"

                                                             
 .ٖٕٗ/ٔٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕٗ/ٔٔتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .5/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
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}السمٌع{ لجمٌع األصوات، على اختبلؾ اللؽات، بتفنن الحاجات. }العلٌم{  لال السعدي 
 .(ٔ)بما كان، وما ٌكون، وما لم ٌكن لو كان كٌؾ كان ٌكون، المطلع على الظواهروالبواطن؟!"

 الفوابد:
ٌِْل﴾: اختصاص هللا تبارن  من فوابد -ٔ هذه اآلٌة الكرٌمة العظٌمة ﴿َولَهُ َما َسَكَن فًِ اللَّ

وتعالى بملن كل شًء، وجه االختصاص؟ تمدٌم الخبر ﴿َولَهُ﴾؛ ألن تمدٌم ما حمه التؤخٌر 
ٌَّاَن نَْعبُُد﴾ ]الفاتحة  [ توحٌد خالص، بمعنى: ٌ٘فٌد الحصر؛ ولهذا للنا: إن لوله تعالى: ﴿إِ

 [.٘بد إال إٌان، وكذلن نمول فً: ﴿إٌَِّاَن نَْستَِعٌُن﴾ ]الفاتحة ال نع
ومنها: أن السكون والحركة بٌد هللا عز وجل؛ ألن مالن من ٌسكن وٌتحرن مالن  -ٕ

للحركة والسكون، فٌكون فً هذا دلٌل على أن أفعال العباد مخلولة هلل تعالى، وهذا هو 
 الجبرٌة والمدرٌة.مذهب السلؾ وأهل السنة، وهو وسط بٌن مذهبً 

ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن: السمٌع والعلٌم، وإثبات ما تضمناه من صفة؛ صفة السمع  -ٖ
 فً ﴿السَِّمٌُع﴾، والعلم فً ﴿اْلعَِلٌُم﴾.

بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة، «:  السَِّمٌعُ »فـ -
وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء  كمولهم: علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر،

عنده الجهر، والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول 
 واإلجابة.
 ، أي: من دعاء ال ٌستجاب،(ٕ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 

 معناه: لبل هللا حمد من حمده.، (ٖ)ومن هذا لول المصلً:"سمع هللا لمن حمده"
 :(ٗ)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً

 دعوت هللا حتى خفت أال  ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 

 .(٘)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل
 و}السَِّمٌُع{ له معنٌان:

َعاِء{ ]  إبراهٌم: أحدهما: بمعنى المجٌب. ومثالهموله تعالى عن إبراهٌم: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ
 [، أي: لمجٌب الدعاء.5ٖ

 والثانً: بمعنى السامع للصو، وهوٌنمسم إلى عدة ألسام:

                                                             
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
/ ٖأحمد  ،واإلمامٕٗٙ/ 1والنسابً  موارد، ٕٓٗٗبرلم  صحٌحه فً حبان ابن رواه حدٌث طرؾ .هذا (ٕ)

 .ٕٔٓ/ ٕالكنز : وانظر، أنس حدٌث من ٕٖٗ/ ٔالحدٌث  ؼرٌب فً والخطابً ،1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211 ،2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙبرلم  الفتح بشرح البخاري أخرجه(ٖ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٖٕٖٓفٌه" وبرلم  مباركا طٌبا كثٌرا حمدا الحمد ولن ،وفٌه: "ربنا255، 252
ٗ٘51. 
(، 5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘برلم )" صبلة" ومسلم
 شًء من ماشبت األرض،وملء وملء السموات، ملء الحمد، لن ربنا (،وفٌه: "اللهمٕٕٓ(، )55ٔ(، )51ٔ)

، 5٘ٔ/ ٕ(،والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓبرلم ) المسافرٌن صبلة ( وكتابٖٕٓبرلم ) رواٌته بعده". وكذلن
، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙبرلم  ماجه . وابنٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ، 5ٙٔ
 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ، ٔٙٓٔ
 ،وفًٖٔ/ ٕ،والمرطبً ٗٗٔ/ ٔزادالمسٌر  فً الجوزي ،وابن1ٕ٘ - ٙ/ ٘تفسٌره،  فً الطبري أنشده(ٗ)

ً  الثبلثمابة بعد والستٌن السادس الشاهد فً أبٌات سبعة من لصٌدة مطلع ،ٖٖٙ/ ٕالخزانة   بن شمٌر إلى منسوبا
 ولال. زٌد أبو ضبطه هكذا مهملة، راء وآخره المٌم وفتح المعجمة الشٌن بضم شمٌر،: ولال. الضبً الحارث
 -بالمهملة العباب فً الصاؼانً ضبطه وكذا المهملة بالسٌن- سمٌر حفظً فً الذي -علٌه كتبه فٌما- األخفش
 أمالً وفً. أخرى أبٌات ستة مع ٕٗٔ ص زٌد أبً نوادر وفً اهـ. أعلم وهللا جاهلً شاعر هو: ولال

 والزمخشري ،ٕٖٗ/ ٔ الحدٌث ؼرٌب فً الخطابً وأنشده. ٌنسبه ولم( سمع) اللسان وفً ،ٖٓٙ/ ٔ المرتضى
 .ٕٗ ص للزجاج الحسنى هللا أسماء تفسٌر وانظر. شتٌر إلى هنا، كما ٕٔٙ/ ٔ الفابك فً
 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (٘)
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األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل،وأنه ما من صوت إال وٌسمعه 
هللا، وهو من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسموع لد ٌكون حادثاً، ومثاله: لوله تعالى: }لَْد 

 ُ ِ{ ]المجادلة: َسِمَع َّللاَّ [، فهذا فٌه بٌان إحاطة ٔ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إَِلى َّللاَّ
سمع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد هلل الذي وسع سمعه 

 .(ٔ)األصوات، وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على بعضه"
لثانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد، وهو من الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون بسبب، ومثاله: ا

 [.ٙٗلوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: 
هُ  ْم الثالث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد، ومثاله: لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسرَّ

ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ:  [، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1َٓونَْجَواهُْم بََلى َوُرسُلُنَا لََد
 .(ٕ)حٌث كانوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المول

، ، فهو سبحانه -عّز وجل-من أسمابه «: العلٌم»و - ، واْلِعْلُمصفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ
 .(ٖ)علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاءالمحٌط «العلٌم»
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕتعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙم علٌم{ ]ٌوسؾ:: }وفوق كل ذي عل-سبحانه-العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
ما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما به

[، ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٗ)["1ٕ}وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: 

 
 المرآن

ِ أَت ِخذُ َوِلًٌّا فَاِطِر الس َماَواِت َواأْلَْرِض َودَُو ٌُْطِعُم  ٌَْر ّللا  َواَل ٌُْطعَُم لُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَكُوَن }لُْل أََغ
َل َمْن أَْسلََم َواَل تَُكونَن  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )  [ٗٔ({ ]األنعام : ٗٔأَو 

 التفسٌر:
ًٌّا ونصًٌرا، وهو  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المشركٌن مع هللا تعالى ؼٌره: أؼٌر هللا تعالى أتخذ ول

: -أٌها الرسول-فٌهن، وهو الذي ٌرزق خلمه وال ٌرزله أحد؟ لل خالك السموات واألرض وما 
إنً أُِمْرُت أن أكون أول َمن خضع وانماد له بالعبودٌة من هذه األمة، ونهٌت أن أكون من 

 المشركٌن معه ؼٌره.
 سبب النزول:
لال البؽوي:" وهذا حٌن دعا إلى دٌن آبابه، فمال تعالى: لل ٌادمحم }أؼٌر هللا أتخذ  
 .(٘)ا{"ولٌ

ًٌّا{ ]األنعام :   ِ أَتَِّخذُ َوِل ٌَْر َّللاَّ لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٗٔلوله تعالى:}لُْل أََؼ
المشركٌن مع هللا تعالى ؼٌره: أؼٌر هللا تعالى أتخذ ولًٌّا ونصًٌرا"
(ٙ). 

 .(ٔ)ربا ومعبودا وناصرا ومعٌنا" لال البؽوي:أي:" 

                                                             
ً  البخاري رواه(ٔ) ُ  التوحٌد/ باب }َوَكانَ  كتاب ( ف2ًٕٖ/ ٖٔٔ"الفتح" ) معلما ً  َّللاَّ  وصله بَِصٌراً{. ولد َسِمٌعا

ً  اللفظ، ورواه بهذا ماجة ، وابن 1ٕٙ/ ٗكثٌر  (،وابنٙٗ/ ٙفً "المسند" ) أحمد اإلمام لفظ "تبارن" ب اٌضا
(ٕٖٓٙ). 
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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المشركٌن باهلل: }أؼٌر هللا أتخذ ولٌا{ من هإالء المخلولات لال السعدي:" }لل{ لهإالء  
 .(ٕ)العاجزة ٌتوالنً، وٌنصرنً؟!.فبل أتخذ من دونه تعالى ولٌا"

ٌا دمحم، لهإالء المشركٌن العادلٌن بربهم األوثاَن واألصناَم، والمنكرٌن  لال الطبري:" 
ثان: أشٌبًا ؼٌَر هللا تعالى ذكره علٌن إخبلص التوحٌد لربن، الداعٌن إلى عبادة اآللهة واألو

 .(ٖ)أستنصره وأستعٌنه على النوابب والحوادث"
 .(ٗ)المعنى : ال أتخذ ولًٌا إال هللا وحده ال شرٌن له " لال ابن كثٌر:" 
« أتخذ»أولى ؼٌر هللا ، همزة االستفهام دون الفعل الذي هو: لال الزمخشري:ٌعنً:" 

ٌَْر ألن اإلنكار فً اتخاذ :ؼٌر هللا ول ٌا، ال فً اتخاذ الولً، فكان أولى بالتمدٌم. ونحوه :}لُْل أَفَؽَ
ِ تَؤُْمُرونًِّ أَْعبُُد أٌََُّها اْلَجاِهلُوَن{ ]الزمر :  ُ أَِذَن لَكُْم{ ]ٌونس : َّٗٙللاَّ  .(٘)["5٘[ } آّلِلَّ

 .(ٙ)، فالذي ٌتولَّونه وٌمّرون له بالربوبٌة"«الولً»أما لال السدي:" 
[، أي:" وهو خالك السموات ٗٔ}فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(2)واألرض وما فٌهن"
 .(1)خالمهما ابتداًء" لال الواحدي:أي:" 
 .(5)لال السعدي:" أي: خالمهما ومدبرهما" 
 .(ٓٔ)مبتدعهما ومبتدبهما وخالمهما" لال الطبري:أي:" 
 .(ٔٔ)خالمهما ومبدعهما ومبتدٌهما" لال البؽوي:أي:" 
أي : خالمهما ومبدعهما على ؼٌر مثال َسبَك " لال ابن كثٌر:" 

(ٕٔ). 
 .خالك السماوات واألرض" :"(ٗٔ)والسدي (ٖٔ)لال لتادة 
 .(٘ٔ)بدٌع السموات واألرض" لال ابن عباس:" 
سمعت ابن عباس ٌمول: كنت ال أدري ما}فاطر السماوات واألرض{،  لال مجاهد:" 

ٌّان ٌختصمان فً ببر، فمال أحدهما لصاحبه: ، ٌمول: أنا «أنا فََطرتها»حتى أتانً أعراب
 .(ٙٔ)ابتدأتها"
مال :فطرها هللا ٌَفُطُرها َوٌفِطرها فَطًرا وفطوًرا، ومنه لوله: }َهْل تََرى ِمْن فُطُوٍر{ ٌ 

[ ، ٌعنً: شمولًا وصدوًعا. ٌمال:سٌؾ فُطاٌر، إذا كثر فٌه التشمك، وهو عٌب ٖ: ]سورة الملن
 :(2ٔ)فٌه، ومنه لول عنترة

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٕ/ٔٔ(:صٖٓٔٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗالوجٌز: (1)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٔٔ(:صٖٖٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٕ/ٔٔ(:صٕٖٔٔٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٗ1أخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٖٕ/ٔٔ(:صٖٔٔٔٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
( كمع( )عمك( )فطر) واللسان ،5ٔ: ٔ الشجري ابن وأمالً ،1ٖٗالجاهلٌن:  الستة أشعار ،فً دٌوانه(2ٔ)
 وٌظهر شجاعته، على عنترة ٌحسد وكان العبسً، زٌاد بن عمارة بها وتهدد لالها التً أبٌاته من ،( فلل)

 وحتى منه، أرٌحكم حتى خالٌا لمٌته أنً ولوددت ذكره، من أكثرتم لد إنكم: "عبس بنً لمومه وٌمول تحمٌره،
 :عنترة فمال"! عبد أنه أعلمكم
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ٌِْفً َكاْلعَِمٌمَِة فَْهَو ِكْمِعً،  ِسبلِحً، ال أَفَلَّ َوال فَُطاَرا  َوَس
ٌَتَفَطَّْرَن ِمْن ومنه ٌمال:فََطر ناب الجمل، إذا تشمك اللحم فخرج، ومنه لوله: }تََكاُد السََّماَواُت 

{ ]سورة الشورى:   .(ٔ)[ ، أي: ٌتشممن، وٌتصدعن٘فَْولِِهنَّ
، وبالرفع على المدح، ولرأ «هلل»بالجر صفة « فاطر السماوات»ولرئ 

 .(ٕ)«فطر»الزهري:
[، أي:"وهو الذي ٌرزق خلمه وال ٗٔلوله تعالى:}َوهَُو ٌُْطِعُم َواَل ٌُْطعَُم{ ]األنعام :  
 .(ٖ)ٌرزله أحد"
ٌَْرزق، وال ٌُرزق"  لال السدي:" 

(ٗ). 
 .(٘)وهو ٌرزق خلمه وال ٌرزق" لال الطبري:أي:" 
أي : وهو الرزاق لخلمه من ؼٌر احتٌاج إلٌهم ، كما لال تعالى : } َوَما  لال ابن كثٌر:" 

َ هَُو َخلَْمُت اْلِجنَّ َواإلْنَس إِال ِلٌَْعبُُدوِن *] َما أُِرٌُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُ  ِرٌُد أَْن ٌُْطِعُموِن* إِنَّ َّللاَّ
ةِ اْلَمتٌُِن[ ) اُق ذُو اْلمُوَّ زَّ  .(ٙ)["1٘ - ٙ٘( { ]الذارٌات : 5الرَّ

لال السعدي:" أي: وهو الرزاق لجمٌع الخلك، من ؼٌر حاجة منه تعالى إلٌهم، فكٌؾ  
 .(2)ٌلٌك أن أتخذ ولٌا ؼٌر الخالك الرزاق، الؽنً الحمٌد؟"

 .(1)المعنى: أن المنافع كلها من عنده، وال ٌجوز علٌه االنتفاع" خشري:"لال الزم 
لال :" دعا رجل من األنصار من أهل لباء النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 

وال ٌَْطعَم ، ملسو هيلع هللا ىلص ، لال : فانطلمنا معه ، فلما طعم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وؼسل ٌدٌه لال : الحمد هلل الذي ٌُطِعم 
( وال مكافَؤ ٔوَمنَّ علٌنا فهدانا ، وأطعمنا وَسمانا وكّل بَبلء َحَسن أببلنا ، الحمد هلل ؼٌر ُموّدع )

وال مكفور وال ُمْستَْؽنًى عنه ، الحمد هلل الذي أطعمنا من الطعام ، وسمانا من الشراب ، وكسانا 
لنا على كثٌر ممن خلك تفضٌبل  من العري ، وهدانا من الضبلل ، وَبصَّرنا من العََمى ، وفَضَّ

 .(5)الحمد هلل رب العالمٌن"
وهو ٌطعم وال »، بفتح الٌاء. وروى ابن المؤمون عن ٌعموب: «وال ٌطعم»ولرئ: 

وهو »ولرأ األشهب«.هللا»، على بناء األول للمفعول والثانً للفاعل، والضمٌر لؽٌر «ٌطعم
 .(ٓٔ)ر بؤن معناه: وهو ٌطعم، وال ٌستطعم، على بنابهما للفاعل. وفس«ٌطعم وال ٌطعم
َل َمْن أَْسلََم{ ]األنعام :   أٌها -[، أي:" لل ٗٔلوله تعالى:}لُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَكُوَن أَوَّ
 .(ٔٔ): إنً أُِمْرُت أن أكون أول َمن خضع وانماد له بالعبودٌة من هذه األمة"-الرسول
 .(ٔ)لٌن"}أول من أسلم{، أول المصدعن ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                               

 !عَُماَرا ذَا، أَنا فََها؟ ِلتَْمتُلَِنً...  ِمْذَرَوٌَها اْستُنَ  تَْنفُضُ  أَحْوِلً 
ٌْنَ  َرَوانِؾُ ...  تَْرُجؾْ  ِخْلَوٌَن، تَْلمَِنى ما َمتَى َ  وتُْستََطاَرا أْلٌَت
ٌِْفً ٌْهِ  لََبَضتْ  َصاِرمٌ  َوَس  اْنتَِشاَرا ِفٌَها تََرى ال أَشاِجعُ ...  َعلَ
ٌِْفً  . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كالعَِمٌِمة وَس
 أصابه لد الذي": األفل"و. الضجٌع" الكمٌع"و" الكمع"و. تشمك: أي منه، انعك ما وهو البرق، شمة": العمٌمة"و

 [.1ٖٕ/ٔٔ]انظر: حاشٌة تفسٌر الطبري: .حده فً الثلم وهو الفل،
 .1ٕٗ-1ٖٕ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5/ٕانظر الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:صٖٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .5/ٕالكشاؾ: (1)
( من طرٌك سهٌل بن ٕٖ٘ٔصحٌحه برلم ) ( وابن حبان فًٕٖٔٓٔرواه النسابً فً السنن الكبرى برلم )(5)

 أبً صالح به.
 .5/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)أي : من هذه األمة" لال ابن كثٌر:" 
لال السعدي:" أي: هلل بالتوحٌد، وانماد له بالطاعة، ألنً أولى من ؼٌري بامتثال أوامر  
 .(ٖ)ربً؟"
ٌعنً: من هذه األمة، واإلسبلم بمعنى االستسبلم ألمر هللا، ولٌل: أسلم  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)أخلص"
ُل ألن النب لال الزمخشري:"  ً سابك أمته فً اإلسبلم، كموله :}َوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

ُل اْلُمْإِمنٌِن{ ]األعراؾ : ٖٙٔاْلُمْسِلِمٌن{ ]األنعام :  ٌَْن َوأََنا أَوَّ [، وكمول موسى :}سُْبَحانََن تُْبُت إِلَ
ٖٔٗ" ](٘). 
[، أي:" ونهٌت أن أكون من ٗٔلوله تعالى:}َواَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام :  

 .(ٙ)المشركٌن معه ؼٌره"
 .(2)معناه: أمرت باإلسبلم ونهٌت عن الشرن" لال الزمخشري:" 
لال السعدي:" أي: ونهٌت أٌضا، عن أن أكون من المشركٌن، ال فً اعتمادهم، وال فً  

 .(1)مجالستهم، وال فً االجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض علً، وأوجب الواجبات"
 .(5)ٌعنً: ولٌل لً وال تكونن، }من المشركٌن{" لال البؽوي:" 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أال ٌلجؤ العبد إال إلى هللا سبحانه وتعالى؛ ألن هللا هو الولً، ثم والٌة هللا  -ٔ

ًُّ اْلَحِمٌُد﴾ ]الشورى   [.1ٕعز وجل والٌة مبنٌة على الحمد، كما لال تعالى: ﴿َوهَُو اْلَوِل
أن هللا وحده خالك السماوات واألرض على ؼٌر مثال؛ ٌعنً أنه سبحانه وتعالى ومنها:  -ٕ

 لم ٌخلك سماوات وأرضٌن لبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هً على ما هً علٌه.
ومنها: تمام لدرة هللا تبارن وتعالى؛ حٌث فطر السماوات واألرض، وبمٌت السماوات  -ٖ

[ 1ٖ﴿الشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ لََها﴾ ]ٌس  واألرض على حسب ما أراد هللا تبارن وتعالى:
 [ لم تختلؾ.5ٖ﴿َواْلمََمَر لَدَّْرنَاهُ َمَناِزَل﴾ ]ٌس 

ومنها: أن هللا تبارن وتعالى هو اْلُمْطِعم ال ُمْطِعَم سواه، وٌنبنً على هذه الفابدة: أال  -ٗ
التوكل على هللا  نسؤل اإلطعام إال من هللا تبارن وتعالى، ولو أننا تمسَّكنا بهذا مع

َ ٌَْجعَْل َلهُ  ٌَتَِّك َّللاَّ واالستعانة به لكان رزلنا مضمونًا؛ لمول هللا تبارن وتعالى: ﴿َوَمْن 
ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب﴾ ]الطبلق َٕمْخَرًجا ) [، لكن ؼلبت علٌنا األمور ٖ، ٕ( َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

ألسباب أكثر مما ٌعتمد على ٌعتمد على ا -مع األسؾ-المادٌة الحسٌة، فصار اإلنسان 
 المسبِّب عز وجل.

ومنها: أن هللا تعالى ال ٌُْطِعُمه أحد؛ لعدم حاجته إلى الطعام، وعدم حاجته إلى ؼٌره،  -٘
فهو ﴿اَل ٌُْطعَُم﴾؛ ألنه ال ٌحتاج للطعام، ﴿َواَل ٌُْطعَُم﴾ أًٌضا ٌعنً: ال ٌحتاج إلى ؼٌره، فهو 

 إلٌه. ؼنً عن كل من سواه، وكل من سواه مفتمر
 أَنْ  أُِمْرتُ  إِنًِّ ﴿لُلْ : لموله أسلم؛ من أول أنه نفسه عن ملسو هيلع هللا ىلصومنها: وجوب إعبلن النبً  -ٙ

لَ  أَكُونَ   .صار الذي هو وهذا األمة، هذه من: ٌعنً ،[ٗٔ األنعام] أَْسلََم﴾ َمنْ  أَوَّ

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٓٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
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ومنها: أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم محتاج إلى اإلسبلم، ولٌس له حك فً  -2
وبٌة، كما صرح بذلن هو علٌه الصبلة والسبلم، حٌث دعا عشٌرته األلربٌن، وجعل الرب

ٌَا فَاِطَمةُ ِبْنَت »ٌنادٌهم بؤسمابهم: ٌا فبلن ابن فبلن، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فمال: 
ٌْبًا ٍد، َسِلٌنًِ ِمْن َماِلً َما ِشبِْت، اَل أُْؼنًِ َعْنِن ِمَن هللاِ َش  .(ٔ)«ُمَحمَّ

ومنها: صحة النهً عما ال ٌمكن أن ٌمع؛ لموله: ﴿َواَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن﴾، فشرن  -1
 .عنه نهى ذلن ومع شرًعا، ٌمع أن ٌمكن ال ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

 
 المرآن

ٌُْت َربًِّ َعذَاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم )  [٘ٔ({ ]األنعام : ٘ٔ}لُْل إِنًِّ أََخاُف إِْن َعَص

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن مع هللا ؼٌره: إنً أخاؾ إن عصٌت ربً، فخالفت أمره،  -أٌها الرسول-لل 

 وأشركت معه ؼٌره فً عبادته، أن ٌنزل بً عذاب عظٌم ٌوم المٌامة.
لهإالء المشركٌن مع هللا ؼٌره  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٘ٔلوله تعالى:}لُْل{ ]األنعام :  

"(ٕ). 
 ملسو هيلع هللا ىلص: لل لهإالء المشركٌن العادلٌن باهلل، الذٌن ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم لال الطبري:" 

 .(ٖ)ٌدعونن إلى عبادة أوثانهم"
 .(ٗ): "لل ٌا دمحم لكفار أهل مكة"-رضً هللا عنه  -لال ابن عباس  
ٌُْت َربٌِّعَذَاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]األنعام :   [، أي:" إنً ٘ٔلوله تعالى:}إِنًِّ أََخاُؾ إِْن َعَص
اؾ إن عصٌت ربً، فخالفت أمره، وأشركت معه ؼٌره فً عبادته، أن ٌنزل بً عذاب عظٌم أخ

 .(٘)ٌوم المٌامة "

 تعبدت ؼٌره". :"(2)والبؽوي (ٙ)لال الثعلبً 
لال أبو السعود:" أي بمخالفة أمره ونهٌه أي عصٌان كان فٌدخل فٌه ما ذكر دخوال أولٌا  

 .(1) عن المعاصً على اإلطبلق"وفٌه بٌان لكما اجتنابه ملسو هيلع هللا ىلص
أي: بترن إخبلص العبادة له، وتوحٌده، والدعاء إلى ترن الشرن  لال الشوكانً:" 

وتضلٌل أهله، لال أكثر المفسرٌن: المعنى إنً أخاؾ إن عصٌت ربً بإجابة المشركٌن إلى ما 
 .(5)دعونً إلٌه من عبادة ؼٌر هللا"

إن فرض ولوع العصٌان منى فإننى أخاؾ أن ٌصٌبنى عذاب ذلن  لال المراؼً:أي:" 
الٌوم العظٌم وهو ٌوم المٌامة الذي ٌتجلى فٌه الرب على عباده وٌحاسبهم الحساب العسٌر على 

 .(ٓٔ)أعمالهم وٌجازٌهم بما ٌستحمون "
فإن المعصٌة فً الشرن توجب الخلود فً النار، وسخط الجبار. وذلن  لال السعدي:" 
هو الٌوم الذي ٌخاؾ عذابه، وٌحذر عمابه؛ ألنه من صرؾ عنه العذاب ٌومبذ فهو  الٌوم

 .(ٔٔ)المرحوم، ومن نجا فٌه فهو الفابز حما، كما أن من لم ٌنجمنه فهو الهالن الشمً"
 .(ٔ)ٌعنً : ٌوم المٌامة""ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ لال ابن كثٌر:} 

                                                             
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.ٖٔ٘/  ٕٙٓ(، ومسلم )2ٖٕ٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕفسٌر البؽوي:ت (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٕٕ٘/ٗفتح المدٌر: (5)
 .2/5ٓتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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 .(ٕ)، وفظاعة شؤنه"، لعظم َهْوله«العظم»ووصفه تعالى بـ لال الطبري:" 
 .(ٖ)ن ابن عباس:"}عذاب{، ٌمول: نكال"ع 
أي: أعلم }إن عصٌت ربً{ فعبدت  {إنً أخاؾ وذكر الماترٌدي عن ابن عباس:"} 

 .(ٗ)ؼٌره، }عذاب ٌوم عظٌم{"
 -هذا التؤوٌل صحٌح إن كان ما ذكر من سإالهم رسول هللا  وعلّك علٌه الماترٌدي:" 
 .(٘)وعرضهم المال علٌه لٌعود وٌرجع إلى دٌنهم، فٌخرج هذا على الجواب لهم" -ملسو هيلع هللا ىلص 

لفظة عصٌت عامة فً أنواع المعاصً، ولكنها هاهنا إنما تشٌر إلى  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٙ)الشرن الذي نهً عنه"

الظاهر أن الخوؾ هنا على بابه وهو تولع المكروه.. والخوؾ لٌس  حٌان:"ولال أبو  
بحاصل لعصمته بل هو معلك بشرط هو ممتنع فً حمه ملسو هيلع هللا ىلص وجوابه محذوؾ ولذلن جاء بصٌؽة 

 الماضً. فمٌل: هو شرط معترض ال موضع له من اإلعراب كاالعتراض بالمسم.
 .(2)، كؤنه لٌل: إنً أخاؾ عاصٌا ربً"ولٌل: هو فً موضع نصب على الحال

زعم بعض المفسرٌن أنه كان ٌجب علٌه أن ٌخاؾ عالبة الذنوب، ثم  لال ابن الجوزي:" 
َر{ ]الفتح :  َم ِمْن ذَْنبَِن َوَما تَؤَخَّ ُ َما تَمَدَّ ، والصحٌح أن اآلٌتٌن (1)[ٕنسخ ذلن بموله: }ِلٌَْؽِفَر لََن َّللاَّ

نسخ، وإنما هو معلك بشرط، ومثله: }لَبِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنَّ َعَملَُن{ خبر، والخبر ال ٌدخله ال
 .(5)["٘ٙ]الزمر : 
 الفوابد:
من فوابدها: أن المعصٌة سبب للعذاب، ولكن المعاصً على نوعٌن: معاٍص ال ٌؽفرها  -ٔ

هللا؛ وهً الشرن، ومعاٍص تدخل تحت مشٌبة هللا؛ وهً الكبابر، وهنان معاٍص أخرى 
فِّرها األعمال الصالحة؛ وهً الصؽابر، هذا فٌما ٌتعلك بٌنن وبٌن هللا عز وجل.أما تُكَ 

حموق اآلدمٌٌن فبل بد من إٌصالهم حمَّهم؛ إما باستحبلٍل منه فً الدنٌا، وإما بؤعمال 
صالحة تإَخذ من أعمال هذا الظالم، وسبك لنا أن اإلنسان إذا تاب من ذنب فٌه جناٌة 

الؽٌر أو ال، وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه ٌسمط إذا كان  على ؼٌره هل ٌسمط حك
ؼٌر ماٍل، كالذي ٌزنً بامرأة كرًها ثم ٌتوب، فإن هللا ٌتوب علٌه، وٌُرِضً التً 

[.لال هللا تبارن ٙٔأُْكِرهت على الزنا، لال: ﴿َمْن ٌُْصَرْؾ َعْنهُ ٌَْوَمبٍِذ فَمَْد َرِحَمهُ﴾ ]األنعام 
ٌَْوٍم َعِظٌٍم﴾ ]األنعام وتعالى: ﴿لُْل ِإنًِّ أَخَ  ٌُْت َربًِّ َعذَاَب  [، ﴿لُْل﴾ أي: ٘ٔاُؾ إِْن َعَص

 لهإالء وؼٌرهم، ُمْعِلنًا هذا الكبلم المهم.
ومنها: إشارة إلى أن هذا ٌوم ال محاباة فٌه ألحد مهما كان عظٌما، وأنه ال تنفع فٌه  -ٕ

علٌه من ٌعصٌه، ظنا منه شفاعة الشافعٌن، بل األمر ٌومبذ هلل، فبل سلطان لؽٌره ٌتكل 
أنه ٌخفؾ عنه العذاب أو ٌنجٌه، وإذا كان خوؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص من العذاب على المعصٌة 

 منتفٌا لوجود العصمة، فخوؾ اإلجبلل والتعظٌم ثابت له فى جمٌع األحوال.
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٖٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .2ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ/ٗالبحر المحٌط: (2)
 .ٕٕ٘/ٗأبً حمزة الٌمانً، وابن المسٌب. انظر: فتح المدٌر: عزى الشوكانً دعوى النسخ إلى (1)
نواسخ (، وٙورلة ) الراسخ مختصرعمدة فً اآلٌة هذه إحكام اختار المصنؾ، وٗٔ/ٕزاد المسٌر: (5)

 .ٖٕٗ/ٕالمرآن:
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 [ٙٔ({ ]األنعام : ٙٔاْلُمبٌُِن ) }َمْن ٌُْصَرْف َعْنهُ ٌَْوَمئٍِذ فَمَْد َرِحَمهُ َوذَِلَن اْلفَْوزُ 
 التفسٌر:

من ٌصرؾ هللا عنه ذلن العذاب الشدٌد فمد رحمه، وذلن الصرؾ هو الظفر البٌن بالنجاة من 
 العذاب العظٌم.
[، أي:" من ٌصرؾ هللا ٙٔلوله تعالى:}َمْن ٌُْصَرْؾ َعْنهُ ٌَْوَمبٍِذ فَمَْد َرِحَمهُ{ ]األنعام :  

 .(ٔ)فمد رحمه" عنه ذلن العذاب الشدٌد
 .(ٕ)من ٌصرؾ عنه العذاب" لال لتادة:" 
 .(ٖ)أي: من ٌصرؾ عنه العذاب ٌومبذ" لال الزجاج:" 

 .(ٗ)ٌعنً: من ٌصرؾ العذاب عنهٌوم المٌامة" لال البؽوي:"
 .(٘)ٌعنً: ؼفر له وعصمه" لال السمرلندي:" 
} َمْن ٌُْصَرْؾ َعْنهُ { ٌعنً : العذاب } ٌَْوَمبٍِذ فَمَْد َرِحَمهُ { ٌعنً : فمد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)رحمه هللا"
 .(2)«من ٌصرفه هللا»وفً لراءة أبً:  
بضم « من ٌصرؾ عنه»لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عامر وعاصم فً رواٌة حفص:و

والكسابً وعاصم فً رواٌة  الٌاء ونصب الراء على معنى فعل ما لم ٌسم فاعله. ولرأ حمزة
بنصب الٌاء ومعناه: من ٌصرؾ هللا عنه. وألنه سبك ذكر لوله: « من ٌصرؾ»أبً بكر: 

 .(1)، فانصرؾ إلٌه«ربً»
[، أي:" وذلن الصرؾ هو الظفر البٌن ٙٔلوله تعالى:}َوذَِلَن اْلفَْوُز اْلُمِبٌُن{ ]األنعام : 

 .(5)بالنجاة من العذاب العظٌم"
 .(ٓٔ)أي: النجاة البٌنة"لال البؽوي:"

 .(ٔٔ)ٌعنً: صرؾ العذاب: هو النجاة الوافرة" لال السمرلندي:"
 .(ٕٔ)}وذلن الفوز المبٌن{، أي: الصرؾ أو الرحمة"لال البٌضاوي:"
 .(ٖٔ)}وذلن{ إشارة إلى صرؾ العذاب وإلى الرحمة، والفوز والنجاة"لال ابن عطٌة:"

 .(ٗٔ)فً الخسارة"والفوز : هو حصول الربح ون لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: فوز من ٌُْصَرؾ عنه العذاب ٌوم المٌامة. -ٔ
ومنها: إثبات الرحمة هلل عز وجل بلفظ الفعل؛ لموله: ﴿فَمَْد َرِحَمهُ﴾، ورحمة هللا تبارن   -ٕ

ا وتعالى من الصفات الذاتٌة الفعلٌة؛ فباعتبار المفهوم تكون فعلٌة، وباعتبار كونهاوصفً 
ثابتًا هلل تكون من الصفات الذاتٌة، والرحمة ٌكون بها حصول المطلوب، والنجاة من 

 المرهوب.

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٔ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٕ:، والمحرر الوجٌزٕٖٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (1)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ومنها: أن الفوز الحمٌمً البٌِّن الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب ٌوم المٌامة، نسؤل هللا  -ٖ
 أن ٌرزلنا وإٌاكم ذلن.

 
 المرآن

ُ بُِضّرٍ فَاَل َكاِشَف  ٍء لَِدٌٌر }َوإِْن ٌَْمَسْسَن ّللا  ًْ ٌٍْر فَُهَو َعلَى ُكّلِ َش لَهُ إاِل  دَُو َوإِْن ٌَْمَسْسَن ِبَخ
 [1ٔ({ ]األنعام : 1ٔ)

 التفسٌر:
بشًء ٌضرن كالفمر والمرض فبل كاشؾ له إال هو، وإن  -أٌها اإلنسان-وإن ٌصبن هللا تعالى 

المادر على كل  -وعبلجل -ٌصبن بخٌر كالؽنى والصحة فبل راد لفضله وال مانع لمضابه، فهو 
 شًء.
ُ بُِضّرٍ فَبَل َكاِشَؾ لَهُ إِالَّ هَُو{ ]األنعام :   [، أي:" وإن 2ٔلوله تعالى:}َوإِْن ٌَْمَسْسَن َّللاَّ

 .(ٔ)بشًء ٌضرن كالفمر والمرض فبل كاشؾ له إال هو" -أٌها اإلنسان-ٌصبن هللا تعالى 
أحد من اآللهة وال ؼٌرهم كشؾ  ٌعنً :ٌصبن هللا بببلء وشدة، ال ٌمدر لال مماتل:" 

 .(ٕ)الضر إال هللا"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم، إن ٌصبن هللا  بشدة فً دنٌان،  لال الطبري:" 

وشَظؾ فً عٌشن وضٌك فٌه،  فلن ٌكشؾ ذلن عنن إال هللا الذي أمرن أن تكون أّول من أسلم 
ألمره ونهٌه، وأذعن له من أهل زمانن، دون ما ٌدعون العادلون به إلى عبادته من األوثان 

 .(ٖ)نام، ودون كل شًء سواها من خلمه"واألص
 .(ٗ)}وإن ٌمسسن هللا بضر{ بشدة وبلٌة، }فبل كاشؾ له{ ال رافع" لال البؽوي:أي:" 
لال الزمخشري:أي:" من مرض أو فمر أو ؼٌر ذلن من ببلٌاه، فبل لادر على كشفه إال  

 .(٘)هو"
توسع، والمعنى: المس والكشؾ من صفات األجسام، وهو هنا مجاز و لال المرطبً:" 

 .(ٙ)إن تنزل بن ٌا دمحم شدة من فمر أو مرض فبل رافع وصارؾ له إال هو"
الضر: خبلؾ النفع ومعناه: إن ٌصبن هللا بضر فبل كاشؾ له إال  لال السمعانً:" 
 .(2)هو"

أي: إن جعل الضر ٌمسسن وٌصٌبن،فبل ٌكشؾ ذلن الضر الذي أصابن  لال الواحدي:" 
اسم جامع لكل ما ٌتضرر به اإلنسان من فمر ومرض  الضر:عنن ؼٌره، و ؼٌر هللا، وال ٌصرفه

 .(1)وزمانة، كما أن الخٌر: اسم جامع لكل ما ٌنتفع به اإلنسان"
ٌمسسن معناه ٌصبن وٌنلن، وحمٌمة المس هً بتبلفً جسمٌن فكؤن  لال ابن عطٌة:" 

« والضر»وؼٌره،  بضم الضاد سوء الحال فً الجسم« الضر»اإلنسان والضر ٌتماسان، و 
 .(5)بفتح الضاد ضد النفع، وناب الضر فً هذه اآلٌة مناب الشر"

ٍء لَِدٌٌر{ ]األنعام :   ًْ ٌٍْر فَُهَو َعلَى كُّلِ َش [، أي:" وإن 2ٔلوله تعالى:}َوإِْن ٌَْمَسْسَن بَِخ
كل المادر على  -جل وعبل-ٌصبن بخٌر كالؽنى والصحة فبل راد لفضله وال مانع لمضابه، فهو 

 .(ٔ)شًء"

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط حتى ٌستمٌم المعنى[ٖ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .12ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٓٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .51ٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٕ٘/ٕالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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 .(ٕ)أي: ال ٌمدر على هذا ؼٌرن بسلطانن ولدرتن" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٖ)ٌعنً ٌصبن بفضل وعافٌة،}فهو على كل شًء لدٌر{ من ضر وخٌر" لال مماتل:" 
وإن ٌصبن بعافٌة ورخاء ونعمة،}فهو على كل شًء لدٌر{ من  لال المرطبً:أي:" 

 .(ٗ)الخٌر والضر"
ل: وإن ٌصبن بخٌر، أي: برخاء فً عٌش، وسعة فً الرزق، وكثرة ٌمو لال الطبري:" 

فً المال، فتمّر أنه أصابن بذلن، وهللا الذي أصابن بذلن، فهو على كل شًء لدٌر ، هو المادر 
ن، وهو على كل شًء ٌرٌده لادر، ال ٌعجزه شًء ٌرٌده، وال ٌمتنع منه شًء  على نفعن وضّرِ

هٌنة التً ال تمدر على اجتبلب نفع على أنفسها وال ؼٌرها، وال دفع طلبه، لٌس كاآللهة الذلٌلة المَ 
ضر عنها وال ؼٌرها. ٌمول تعالى ذكره: فكٌفتعبد من كان هكذا، أم كٌؾ ال تخلص العبادة، وتمرُّ 

 .(٘)لمن كان بٌده الضر والنفع، والثواب والعماب، وله المدرة الكاملة، والعزة الظاهرة؟"
ٌصبن بؽنى وسعة فً الرزق وصحة فً الجسممن الؽنى لال الواحدي:أي:وإن" 
 .(ٙ)والفمر"
 .(2)عافٌة ونعمة، }فهو على كل شًء لدٌر{ من الخٌر والضر" لال البؽوي:أي:" 
لال الزمخشري:أي:" من ؼنى أو صحة فهو على كل شًء لدٌر فكان لادرا على ادامته  
 .(1)أو إزالته"
 .(5)}وإن ٌمسسن بخٌر{ ٌمول: بعافٌة"وأخرج أبو الشٌخ عن السدي :"فً لوله  
 .(ٓٔ)العافٌة"« الخٌر»هاهنا المرض، و« الضر»السدي:"ونمل ابن عطٌة عن  
لال ابن عطٌة:" وهذا مثال ومعنى اآلٌة اإلخبار عن أن األشٌاء كلها بٌد هللا إن ضر فبل  

رٌر الكبلم، كاشؾ لضره ؼٌره وإن أصاب بخٌر فكذلن أٌضا ال راد له وال مانع منه، هذا تم
ولكن وضع بدل هذا الممدر لفظا أعم منه ٌستوعبه وؼٌره، وهو لوله: على كل شًء لدٌر ودل 

ظاهر الكبلم على الممدر فٌه،ولوله: }على كل شًء لدٌر{ عموم، أي: على كل شًء جابز أن 
 .(ٔٔ)ٌوصؾ هللا تعالى بالمدرة علٌه"

ا على حفظه وإدامته فبل ٌمدر }فهو على كل شًء لدٌر{، فكان لادرلال البٌضاوي:" 
 .(ٕٔ)["2ٓٔؼٌره على دفعه، كموله تعالى: }فَبَل َرادَّ ِلفَْضِلِه{ ]ٌونس : 

فإذا كان وحده النافع الضار، فهو الذي ٌستحك أن ٌفرد بالعبودٌة  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)واإللهٌة"
ًَ لما وفً الصحٌح  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : "اللهم ال م  ٌْت ، وال معِط انع ِلما أَْعَط

 .(ٗٔ)َمنَْعَت ، وال ٌنفع ذا الَجّد منن الَجّد"

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .51ٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .11ٕ-12ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕ٘/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٓٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕ٘٘/ٖالدر المنثور: (5)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٕٔ٘فسٌر السعدي:ت (ٖٔ)
( من حدٌث المؽٌرة بن شعبة ، 5ٖ٘( ومسلم فً صحٌحه برلم )1ٗٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٗٔ)

 رضً هللا عنه.
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ٌْهِ  هللاُ  َصلَّى –هللا  رسول خلؾ لال: "كنت عباس ابن وعن  فمال:  ٌوماً  –َوَسلََّم  َعلَ
 هللا، فاسؤل إذاسؤلت تجاهن؟ تجده هللا احفظ ٌحفظن، هللا احفظ كلمات: أعلمن إنً ٌاؼبلم

 بشًء إالّ  ٌنفعون لم بشًء ٌنفعون أن على لواجتمعت األمة أن واعلم باهلل، فاستعن وإذااستعنت
 علٌن، هللا كتبه لد بشًء إالّ  ٌضرون لم بشًء ٌضرون أن على اجتمعوا ولو لن، هللا لدكتبه
 .(ٔ)الصحؾ" وجفت األلبلم ُرفعت
 الفوابد:
عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تمام سلطان هللا  -ٔ

 المتصرؾ كما ٌشاء بعباده؛ لموله: ﴿إِْن ٌَْمَسْسَن﴾ بكذا، ﴿َوإِْن ٌَْمَسْسَن﴾ بكذا.
ٍء لَِدٌٌر﴾، ٌمابل المدرة العجز، وهنا  -ٕ ًْ ومنها: عموم لدرة هللا؛ لموله: ﴿فَُهَو َعلَى كُّلِ َش

 بٌنهما ٌحصل بالتعرٌؾ:صفتان متشابهتان أو متماربتان؛ الموة والمدرة، والفرق 
 فالمدرة: التمكن من الفعل ببل عجز. -
 والموة: التمكن من الفعل ببل ضعؾ. -

ٍء فًِ  ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن َش والدلٌل لول هللا تبارن وتعالى فً المدرة: ﴿َوَما َكاَن َّللاَّ
، والدلٌل للموة لول هللا [ٗٗالسََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِلًٌما لَِدًٌرا﴾ ]فاطر 

ٍة  ةً ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد لُوَّ ُ الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن َضْعٍؾ ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ لُوَّ تعالى: ﴿َّللاَّ
بَةً﴾ ]الروم  ٌْ ة أعمُّ؛ ألنها تكون فً ذي الشعور وؼٌره؛ ذي الشعور َٗ٘ضْعفًا َوَش [، والموَّ

، وأما المدرة فإنها ٌعنً: فً ذي اإلرادة وؼ ، وتمول: الحدٌد لويُّ ٌره؛ فتمول: فبلن لويٌّ
ال تكون إال من ذي اإلرادة؛ إذ ال ٌصح أن تمول: الباب لادر؛ ألنه لٌس له إرادة، والموة 
أكمل؛ ألنه ٌلزم من وجود الموة المدرة وال عكس، ونضرب مثبًل لهذا برجل لٌل له: 

فنصؾ هذا الرجل بؤنه لادر ؼٌر لوي، وإنسان احمل هذا الجحر، فحمله لكن بمشمة، 

آخر للنا له: احمل هذا الحجر، أراد أن ٌحمله فعجز، نمول: هذا عاجز ؼٌر لادر، 
، وهو لادر، من باب  ورجل ثالث للنا: احمل هذا الحجر، فؤخذه وكؤنه رٌشة، هذا لويٌّ

 أولى.
علٌه؛ ولهذا نبَّه هللا فاهلل لادر على كل شًء، حتى وإن بَعَُد فً ذهنن فاهلل لادر 

تبارن وتعالى زكرٌا حٌن لال: ﴿َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ؼُبَلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتًِ َعالًِرا َولَْد بَلَْؽُت 
ًَّ َهٌٌِّن َولَْد َخلَْمتَُن ِمْن لَْبُل 1ِمَن اْلِكبَِر ِعتًٌِّا﴾ ]مرٌم  [ لال هللا له: ﴿َكذَِلَن لَاَل َربَُّن ُهَو َعلَ

ٌْبًا﴾ ]مرٌم َولَ  [ لال: ال، أنا خلمتن من لبل ولم تن شٌبًا، لادر على أن ٌخلك لن 5ْم تَُن َش
ًٌّ واضح، فالمادر على العدم  ولًدا، وهذا لٌاس أولوٌة واضح أو على األلل لٌاس ِمثِْل

 لادر على اإلٌجاد، والمادر على اإلٌجاد لادر على العدم.
تبارن وتعالى شٌبًا ال تكون فٌه معتدًٌا فً  إذن ٌا أخً، ال تستكثر أن تسؤل هللا

 الدعاء، ولو كان فً نظرن بعًٌدا؛ ألن هللا تعالى على كل شًء لدٌر.
: إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل «المدٌر»إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: -ٖ

 .(ٕ)شًء، أراده: ال ٌعترضه عجز وال فتور"
: التام المدرة ال «المدٌر»لٌمً، لال: "وروي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الح

 .(ٖ)ٌبلبس لدرته عجز بوجه"
 

 المرآن
 [4ٔ({ ]األنعام : 4ٔ}َودَُو اْلمَاِدُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُدَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر )

 التفسٌر:

                                                             
 صحٌح. حسن ولال: حدٌث، (ٕٙٔ٘) ،حدٌث 5٘باب ، والورع والرلابك المٌامة صفة فً الترمذي أخرجه(ٔ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٕوالصفات: ءاالسما (ٖ)
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وهللا سبحانه هو الؽالب الماهر فوق عباده؛ خضعت له الرلاب وذَلَّْت له الجبابرة، وهو الحكٌم 
الذي ٌضع األشٌاء مواضعها َوْفك حكمته، الخبٌر الذي ال ٌخفى علٌه شًء. ومن اتصؾ بهذه 

 الصفات ٌجب أال ٌشرن به. 
[، أي:" وهللا سبحانه هو الؽالب 1ٔلوله تعالى:}َوهَُو اْلَماِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه{ ]األنعام :  

 .(ٔ)الماهر فوق عباده؛ خضعت له الرلاب وذَلَّْت له الجبابرة"
 .(ٕ)تصوٌر لمهره وعلوه بالؽلبة والمدرة" لال أبو السعود:" 
 .(ٖ)أي: عال علٌهم بالمدرة والمهر بلوغ المراد بمنع ؼٌره عن بلوؼه" لال النسفً:" 
أي: هو الؽالب بمدرته، المستعلً فوق عباده، ٌدبر أمرهم بما ٌرٌد، فٌمع  لال الماسمً:" 

فً ذلن ما ٌشك علٌهم وٌثمل وٌؽم وٌحزن، فبل ٌستطٌع أحد منهم رد تدبٌره، والخروج من تحت 
 .(ٗ)لهره وتمدٌره"
وهللا الؽالب عباَده، المذلِّلهم، العالً علٌهم بتذلٌله لهم، وخلمه إٌاهم،  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)فهو فولهم بمهره إٌاهم، وهم دونه"
: هو الذي خضعت له الرلاب ، وذلت له الجبابرة ، وعنت له الوجوه ،  لال ابن كثٌر:" 

وعلوه ولدرته ولهر كل شًء ودانت له الخبلبك ، وتواضعت لعظمة جبلله وكبرٌابه وعظمته 
 .(ٙ)األشٌاء ، واستكانت وتضاءلت بٌن ٌدٌه وتحت حكمه ولهره"

المادر الؽالب فوق عباده وفً المهر معنى زابد على المدرة وهو منع  لال الثعلبً:"أي: 
 .(2)ؼٌره عن بلوغ المراد"

فبل ٌتصرؾ منهم متصرؾ، وال ٌتحرن متحرن، وال ٌسكن ساكن، إال  لال السعدي:" 
ولٌس للملون وؼٌرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون ممهورون، فإذا كان  بمشٌبته،

 .(1)هو الماهر وؼٌره ممهورا، كان هو المستحك للعبادة"

الماهر: الؽالب الذي ال ٌؽلب، ولٌل: هو المنفرد بالتدبٌر، ٌجبر الخلك  لال السمعانً:" 
الذي ٌعرفه أهل  -تعالى  -الذي هلل  على مراده، ولوله: }فوق عباده{ هو صفة االستعبلء

 .(5)السنة"
 .(ٓٔ)}فوق عباده{ هو صفة االستعبلء الذي تفرد به هللا عز وجل"لال البؽوي:" 
معنى فوق عباده فولٌة االستعبلء بالمهر والؽلبة علٌهم، ال فولٌة المكان  لال الشوكانً:" 

المهر معنى زابد لٌس فً المدرة،  كما تمول: السلطان فوق رعٌته: أي بالمنزلة والرفعة، وفً
 .(ٔٔ)وهو منع ؼٌره عن بلوغ المراد"

}فوق عباده{ تصوٌر للمهر والعلو بالؽلبة والمدرة، كموله وإنا فولهم لال الزمخشري:" 
لاهرون الشًءأعم العام  لولوعه على كل ما ٌصح أن ٌعلم وٌخبر عنه، فٌمع على المدٌم والجرم 

ولذلن صح أن ٌمال فً هللا عز وجل: شًء ال كاألشٌاء، كؤنن  والعرض والمحال والمستمٌم.
 .(ٕٔ)"للت: معلوم ال كسابر المعلومات، وال ٌصح: جسم ال كاألجسام

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .1ٕٖ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .11ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .5ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٕفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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و}فوق{، نصب على الظرؾ ال فً المكان بل فً المعنى الذي تضمنه  لال ابن عطٌة:" 
لفظ الماهر، كما تمول: زٌد فوق عمرو فً المنزلة، وحمٌمة }فوق{ فً األماكن، وهً فً 
المعانً مستعارة شبه بها من هو رافع رتبة فً معنى ما، لما كانت فً األماكن تنبىء حمٌمة عن 

، وهذا ال ٌسلم من «دٌر الحال، كؤنه لال: وهو الماهر ؼالباأنها بتم»األرفع وحكى المهدوي: 
 .(ٔ)االعتراض أٌضا، واألول عندي أصوب"

المهر الؽلبة، والماهر الؽالب، وألهر الرجل إذا صٌر بحال الممهور  لال المرطبً:" 
 :(ٕ)الذلٌل، لال الشاعر

 تمنى حصٌن أن ٌسود جذاعه  فؤمسى حصٌن لد أذل وألهرا
 ولهر ؼلب. 

ومعنى }فوق عباده{ فولٌة االستعبلء بالمهر والؽلبة علٌهم، أي: هم تحت تسخٌره ال 
معنى زابد « المهر»فولٌة مكان، كما تمول: السلطان فوق رعٌته أي بالمنزلة والرفعة. وفً 

 .(ٖ)، وهو منع ؼٌره عن بلوغ المراد"«المدرة»لٌس فً 
جعلها هنا زابدة، وأن التمدٌر: وهو  و}فوق{ حمٌمة فً المكان وأبعد من لال أبو حٌان:"

الماهر لعباده، وأبعد من هذا لول من ذهب إلى أنها هنا حمٌمة فً المكان، وأنه تعالى حال فً 
الجهة التً فوق العالم إذ ٌمتضً التجسٌم، وأما الجمهور فذكروا أن الفولٌة هنا مجاز. فمال 

و على حذؾ مضاؾ معناه فوق لهر بعضهم: هو فولهم باإلٌجاد واإلعدام. ولال بعضهم: ه
 عباده بولوع مراده دون مرادهم. 

والعرب تستعمل فوق إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على ؼٌره من الرتب ومنه لوله: } 
ٌِْدٌِهْم{ ]الفتح :  ِ فَْوَق أَ [ ، ولال 2ٙ[ ، ولوله: }َوفَْوَق كُّلِ ِذي ِعْلٍم َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ : ٌَُٓٔد َّللاَّ

 :(ٗ)جعديالنابؽة ال

َماَء َمْجًدا َوُجُدوُدنَا  َوإِنَّا لَنَْرُجو فَْوَق ذَِلَن َمْظَهَرا  بَلَْؽنَا السَّ
 ٌرٌد: علو الرتبة والمنزلة. 

ولال أبو عبد هللا الرازي: صفات الكمال محصورة فً العلم والمدرة فموله: }وهو الماهر 
{، إشارة إلى كمال العلم، أما كونه فوق عباده{، إشارة إلى كمال المدرة }وهو الحكٌم الخبٌر

لاهرا، فؤلن ما عداه تعالى ممكن الوجود لذاته، والممكن لذاته ال ٌترجح وجوده على عدمه وال 
عدمه على وجوده إال بترجٌحه تعالى وإٌجاده، فهو فً الحمٌمة الذي لهر الممكنات تارة فً 

على الوجود، وٌدخل فٌه كل ما طرق ترجٌح الوجود على العدم وتارة فً طرق ترجٌح العدم 
 .(٘)[، اآلٌة"ٕٙذكره هللا تعالى فً لوله: }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلن{ ]آل عمران : 

لال اآللوسً:" وظاهر اآلٌة ٌمتضً المول بالجهة وهللا تعالى منزه عنها، ألنها محدثة 
ه سبحانه وتعالى فً جهة بإحداث العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود، وٌلزم أٌضا من كون

كما نص علٌه  إثبات الفولٌة هلل تعالى مفاسد ال تخفى. وأنت تعلم أن مذهب السلؾ
 .(ٙ)وؼٌره واستدلوا لذلن بنحو ألؾ دلٌل" الطحاوي اإلمام

                                                             
 .2ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 وحصٌن: هو الزبرلان بن بدر. ٔٓٔ/1، والخزانة:2ٗٗالبٌت لمخبل السعدي، وهو فً ادب الكاتب: (ٕ)
 .55ٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
، فً لصٌدتٌن، فً االولى برواٌة: بلؽنا السماء مجدنا وجدودنا، وفً 1ٙ، ؤ٘ورد البٌت فً الدٌوان: (ٗ)

 .ٖٗٙ: المرشً زٌد ألبً العرب أشعار الثانٌة: بلؽنا السماء مجدا وجودا وسددا، وانظر: مهرة
 .ضمن لصٌدة أنشدها الشاعر بٌن ٌدي حضرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، ص ٔالشرٌؾ فهو موضع تساإل عن صحته، ولد رواه عبد هللا بن جراد فً )ؼرٌب الحدٌث، جأما الحدٌث 
مادة النابؽة الجعدي، ص  -( للَخّطابً، كما ورد فً كتاب )االستٌعاب فً معرفة األصحاب( البن عبد الَبرّ 5ٓٔ
ٔ2ٙ. 
 .2٘ٗ/ٗالبحر المحٌط: (٘)
 . ٕٖ٘-ٕٖٙاوٌة صالطح شرح العمٌدة، وانظر: 1ٓٔ/ٗروح المعانً: (ٙ)

 –كالكثٌر ممن تعمك فً علم الكبلم  –. وتجدر اإلشارة إلى أن الجوٌنً  ٕٖٙ-ٕٖ٘شرح العمٌدة الطحاوٌة ص 
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 بلوثة تتلوث لم التً السلٌمة الفطر ممتضى هو علٌهم وفولٌته خلمه على هللا علو وإثبات
 ٌرفعون السلٌمة وللوبهم بطباعهم جمٌعا الخلك أن وذلن الكبلم علم شاببة تَشُْبها ولم االبتداع
 ٌسرة وال ٌمنة ٌلتفتون ال هللا إلى التضرع عند بملوبهم العلو جهة وٌمصدون ، الدعاء عند أٌدٌهم
 بإمام المعروؾ المتكلم الجوٌنً المعالً أبا األستاذ الهمدانً جعفر أبو الشٌخ لهر الحجة وبهذه .

 اإلمام المصة حكى كما !! حٌرنً ! الهمدانً حٌرنً : ولال رأسه على ضرب حتى ٌنالحرم
 .(ٔ)الطحاوي جعفر أبً اإلمام لعمٌدة شرحه فً العز أبً ابن
 ٌرفعون جمٌعا المسلمٌن ورأٌنا" :لال . اإلبانة فً األشعري الحسن أبو اإلمام احتج أٌضا وبذلن
 فلو ، السموات فوق هو الذي العرش على مستو وجل عز هللا ألن ، السماء نحو دعوا إذا أٌدٌهم
 إلى دعوا إذا ٌحطونها ال كما العرش نحو أٌدٌهم ٌرفعوا لم العرش على وجل عز هللا أن ال

 .(ٕ)األرض"
 العرش على وجل عز أنه فً أٌضا الحجة "ومن : هللا رحمه المالكً البر عبد ابن ولال

 شدة بهم نزلت أو أمر كربهم إذا والعجم العرب من عٌنأجم الموحدٌن أن : السبع السموات فوق
 الخاصة عند وأعرؾ أشهر وهذا . وتعالى تبارن ربهم ٌستؽٌثون السماء إلى وجوههم رفعوا
 أنكره وال أحد علٌه ٌإنبهم لم اضطرار ألنه حكاٌته من أكثر إلى فٌه ٌحتاج أن من والعامة
 فً ومسلم الموطؤ فً مالن رواه الذي السابك الجارٌة بحدٌث استشهد ثم .(ٖ)" مسلم علٌهم
 .(ٗ)صحٌحه

 األخبار إلٌه أومؤت ما فكثٌرا ، هللا على الفولانٌة إطبلق ٌُمدح ال فودي:" ابن عثمان لال
 .(٘)تنزٌه" ؼٌر من اعتمدها إن ٌمدح االعتماد ولكن اآلٌات. وظواهر
[، أي:" وهو الحكٌم الذي ٌضع األشٌاء 1ٔلوله تعالى:}َوهَُو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر{ ]األنعام :  

 .(ٙ)مواضعها َوْفك حكمته، الخبٌر الذي ال ٌخفى علٌه شًء"

 .(2)الحكٌم فً أمره" لال أبو العالٌة:" 
 .(1)الحكٌم فً عذره، وحجته إلى عباده" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(5)}الحكٌم{ فً أمره،}الخبٌر{ بما جاء من عباده"لال الثعلبً:"أي: 
ٌمول: وهللا الحكٌم فً علِّوه على عباده، ولهره إٌاهم بمدرته، وفً سابر  لال الطبري:" 

ها، الذي ال ٌخفً علٌه عوالب األمور وبوادٌها، وال  تدبٌره،}الخبٌر{، بمصالح األشٌاء ومضاّرِ
 .(ٓٔ)ٌمع فً تدبٌره خلل، وال ٌدخل حكمه َدَخل"

                                                                                                                                                                               

لد ندم على تعاطٌه هذا العلم حتى لال ناصحا لتبلمٌذه : "ال تشتؽلوا بالكبلم ، فلو أنً عرفت أنه ٌبلػ بً ما بلػ 
ومما ٌدل على عودته إلى المذهب الحك لوله بعد أن ذكر كبلم  .ٔٙما اشتؽلت به" انظر : نمض المنطك ص

اإلمام مالن أن االستواء معلوم واستحسنه ، لال : فلتجر آٌة االستواء والمجًء ولوله:)لما خلمت بٌدي( 
[ وما صح من أخبار ٗٔ[ ولوله :)تجري بؤعٌننا( ]الممر : 2ٕ[ )وٌبمى وجه ربن(]الرحمن : 2٘]األعراؾ : 
 .ٖٕلٌه السبلم كخبر النزول وؼٌره على ما ذكرنا . اهـ من العمٌدة النظامٌة، ص الرسول ع

(ٔ) . 
 .ٕٓٔاإلبانة عن أصول الدٌانة ، ص (ٕ)
 .ٖٗٔ/2انظر: التمهٌد  (ٖ)
 فٌها فلٌراجع كثٌرة، . واألدلة5ٙالعلو:  صفة وانظر: إثبات المساجد، ،ف2ًٖ٘: ح 1ٕٖ/ ٔمسلم  أخرجه(ٗ)

 .لدامة العلو" البن صفة و"إثبات المخالفٌن" للمصاص، على والرد خلمه على هللا علو كتاب "إثبات
الجامع الحاوي لؽالب ما فً كتب المجدد عثمان بن فودي، تؤلٌؾ العبلمة الحاج عثمان الماسنً، نشره حفٌده (٘)

 .ٖٔٔم، ص 521ٔالمرحوم الحاج أمٌن تفٌد، بملم الكاتب الطاهر بن دمحم البخاري، عام 
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٔ٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٔ٘1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .11ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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بؤعمال عباده، أي من اتصؾ بهذه  }وهو الحكٌم{ فً أمره،}الخبٌر{لال المرطبً:"
 .(ٔ)الصفات ٌجب أال ٌشرن به"

}الحكٌم{ فٌما أمر به ونهى، وأثاب، وعالب، وفٌما خلك ولدر. }الخبٌر{ لال السعدي:" 
 .(ٕ)المطلع على السرابر والضمابر وخفاٌا األمور، وهذا كله من أدلة التوحٌد"

ٌفعله، } اْلَخبٌُِر { بمواضع األشٌاء ومحالها ، }اْلَحِكٌُم { أي : فً جمٌع ما لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)فبل ٌعطً إال لمن ٌستحك وال ٌمنع إال من ٌستحك "

 الفوابد:
على جمٌع خلمه، فولٌة مطلمة تلٌك  -تعالى-من فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات الفولٌة هلل  -ٔ

 بجبلله سبحانه.
مخلولاته، مستٍو على عرشه، وأهل السنة والجماعة ٌعتمدون أنَّ هللا فوق جمٌع 

ً على خلمه، بابناً منهم، ٌعلم أعمالهم وٌسمع ألوالهم وٌرى حركاتهم  فً سمابه، عالٌا
  .وسكناتهم ال تخفى علٌه خافٌة

ومنها: إثبات العبودٌة لجمٌع الخلك؛ لموله: ﴿فَْوَق ِعبَاِدِه﴾، وهذه العبودٌة الكونٌة؛ كل  -ٕ
ما شاء، وال ٌمكن ألي واحد بَّرٍ أو فاجر، مإمن أو  الخلك عباد هللا عز وجل ٌفعل فٌهم

 كافر ٌستعصً على ربه عز وجل من هذه الناحٌة.
ومن الفوابد المسلكٌة والمنهجٌة: أنن تلتزم بؤحكام هللا الشرعٌة؛ ألن الحكم له والحكمة  -ٖ

فٌما شرع، فبل مناص لن عن أحكام هللا الشرعٌة، وهذا ال ٌمنع من أن نسؤل عن 
لكن بشرط أن نستسلم تماًما لبل معرفة الحكمة، أما أاَلَّ نستسلم إال إذا عرفنا  الحكمة،

 الحكمة فهذا ؼلط عظٌم.
 «:الخبٌر»، و«الحكٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ

"هو المحكم لخلك األشٌاء.لال تعالى:}آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ «: الحكٌم»فـ -
 [. ٔ}كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود:  [ ولال فً موضع آخر:ٔ]ٌونس:
هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى « الحكٌم»فدل على أن المراد بـ 

فعٌل، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر 
 .(ٗ) لها

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن  
التمدٌر لها. إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما 
أشبههما من ضعاؾ الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع 

ه بخلك السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌ
[ لم تمع 2:]السجدة {الذي أحسن كل شًء خلمه}: -جل وعز-وكذلن. هذا فً لوله 

اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، 
إنشاء كل  حسن التدبٌر فًإلى والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌه

شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه 
 .(٘) [ٕ:]الفرلان {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}علٌها. كموله ]تعالى[: 

هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى:}فاسؤل بخبٌرا{ «:"الخبٌر»و -
. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به من فبلن؛ أي: [5٘]الفرلان:

أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي ٌدخلة االختبار، 
 وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

                                                             
 .55ٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٗ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (٘)
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ٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به سواء فٌما ؼمض من األش -سبحانه-وعلم هللا 
منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، 
وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه 

 .(ٔ)الصفات علوا كبٌرا"
المعلومات على حمابمها؛ ففٌه  والفرق بٌن العلم والخبر: "أن الخبر هو العلم بكنه

 .(ٕ)معنىزابد على العلم"
ٌَّة « الحكٌم والخبٌر»وفً لَْرن هذٌن االسمٌن فابدة؛ وهً أن الخبرة لد تكون خف

الٌعلمها إال هللا عز وجل؛ ومن ثَمَّ للنا: إن جمٌع أوامر الشرع ونواهٌه حكمة، وال 
وجل، وأنه ما شرعه إال لحكمة فبل حاجة أن نعرؾ العلَّة؛ ألنا نعلم أن هللا حكٌم عز 

 حاجة، وما مولفنا من األوامر والنواهً إال أن نمول: سمعنا وأطعنا.
 

 المرآن
ً  َدذَا اْلمُْرآُن أِلُْنِذرَ  ًَ إِلَ ٌْنَكُْم َوأُوِح ٌْنًِ َوبَ ُ َشِهٌٌد بَ ٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً لُِل ّللا  ًْ كُْم بِِه َوَمْن }لُْل أَيُّ َش

ِ آِلَهةً أُْخَرى لُْل اَل أَْشَهُد لُْل إِن َما دَُو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِن نًِ بَ بَلََغ  ا أَئِن كُْم لَتَْشَهُدوَن أَن  َمَع ّللا  ِريٌء ِمم 
 [1ٔ({ ]األنعام : 1ٔتُْشِركُوَن )

 التفسٌر:
برتكم به : أيُّ شًء أعظم شهادة فً إثبات صدلً فٌما أخ-أٌها الرسول لهإالء المشركٌن-لل 

أنً رسول هللا؟ لل: هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم أي: هو العالم بما جبتكم به وما أنتم لابلونه لً، 
ًَّ هذا المرآن ِمن أجل أن أنذركم به عذابه أن ٌحلَّ بكم، وأنذر به َمن وصل إلٌه من  وأوحى هللا إل

: إنً ال أشهد -أٌها الرسول-األمم. إنكم لتمرون أن مع هللا معبودات أخرى تشركونها به. لل لهم 

 على ما ألررتم به، إنما هللا إله واحد ال شرٌن له، وإننً بريء من كل شرٌن تعبدونه معه.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

: "جاء النحام بن زٌد ولردم بن كعب وبحري بن -رضً هللا عنهما-أحدهما: لال ابن عباس 
ال إله إال هللا، بذلن : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -هاً ؼٌره، فمال رسول هللا عمٌر، فمالوا: ٌا دمحم! ما تعلم مع هللا إل

ٍء أَْكَبُر َشَهاَدةً لُِل هللا  -عّز وجلّ -؛ فؤنزل هللا «بُعثت وإلى ذلن أدعو ًْ فٌهم وفً لولهم: }لُْل أَيُّ َش
ًَّ َهذَا اْلمُْرآُن أِلُْنِذَركُ  ًَ إِلَ نَكُْم َوأُوِح ٌْ ٌْنًِ َوبَ ْم بِِه َوَمْن بَلََػ أَبِنَّكُْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع هللاِ آِلَهًة َشِهٌٌد بَ

ا تُْشِركُوَن ) ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب 5ٔأُْخَرى لُْل اَل أَْشَهُد لُْل إِنََّما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِنَّنًِ بَِريٌء ِممَّ ( الَِّذٌَن آتَ
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)({ٕٓالَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبَناَءهُُم 

والثانً: نمل الواحدي عن الكلبً: "إن رإساء مكة لالوا: ٌا دمحم ما نرى أحدا ٌصدلن بما تمول 
من أمر الرسالة، ولمد سؤلنا عنن الٌهود والنصارى فزعموا أن لٌس لن عندهم ذكر وال صفة، 

 .]ضعٌؾ[(ٗ)لن أنن رسول كما تزعم، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة" فؤرنا من ٌشهد
ٍء أَْكَبُر َشَهاَدةً{ ]األنعام :   ًْ أٌها الرسول لهإالء -[، أي:" لل 5ٔلوله تعالى:}لُْل أَيُّ َش
: أيُّ شًء أعظم شهادة فً إثبات صدلً فٌما أخبرتكم به أنً رسول هللا؟"-المشركٌن

(ٔ). 
                                                             

 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٗالفروق/ ابو هبلل العسكري: (ٕ)
، وذكر 5ٖٕ/ٔٔ(:ص5ٕٖٔٔالبٌان") فً "جامع الطبري طرٌمه ومن–فً "المؽازي"  إسحاق ابن أخرجه(ٖ)

المحمك:"وهذه أول مرة ٌذكر أبو جعفر أن هذا اإلسناد لم الطبري أن هذا اإلسناد لم تثبت صحته عندهـ لال 
 تثبت صحته عنده ، كما لدم لبل ذكره".

 ابن ولال فً "المٌزان": الٌعرؾ، الذهبً ولال ، إسحاق ابن إال عنه ٌرو فلم هذا؛ دمحم ؛لجهالة ضعٌؾ سند وهذا
 حجر: مجهول.

 الشٌخ. وأبً حاتم أبً وابن المنذر البن نسبته ( وزادٕٙ٘/ ٖالمنثور" ) فً "الدر السٌوطً وذكره
 ،معضبلً.2ٕٕٔ/ ٗ(:ص2ٔٙ1فً "تفسٌره" ) حاتم أبً ابن عند وهو
 الشًء. فالخبر الحدٌث، ٌضع . الكلبً هو ممنٕٗٔأسباب النزول: (ٗ)
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 .(ٕ)ظم، }شهادة{"لال البؽوي:أي:" أع 
 .(ٖ)أي : من أعظم األشٌاء شهادة" لال ابن كثٌر:" 
لوله }لل هللا{ جواب أى هللا أكبر شهادة فاهلل مبتدأ والخبر محذوؾ  لال السمعانً:" 

فٌكون دلٌبل على أنه ٌجوز إطبلق اسم الشا على هللا تعالى وهذا ألن الشا اسم للموجود وال 
 .(ٗ)ٌطلك على المعدوم وهللا تعالى موجود فٌكون شٌبا ولذا تمول هللا تعالى شًء ال كاألشٌاء"

ٌْنَكُْم{ ]األنعام : لوله تعالى:}لُِل   ٌْنًِ َوبَ ُ َشِهٌٌد بَ [، أي:" لل: هللا شهٌد بٌنً وبٌنكم 5َّٔللاَّ
 .(٘)أي: هو العالم بما جبتكم به وما أنتم لابلونه لً"

لال البؽوي:أي:" فإن أجابون، وإال }لل هللا{ هو }شهٌد بٌنً وبٌنكم{ على ما ألول،  
 .(ٙ)وٌشهد لً بالحك وعلٌكم بالباطل"

 .(2)أي : هو العالم بما جبتكم به ، وما أنتم لابلون لً " ابن كثٌر:"لال  
ًَّ َهذَا اْلمُْرآُن أِلُْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بََلَػ{ ]األنعام :   ًَ إِلَ [، أي:" وأوحى 5ٔلوله تعالى:}َوأُوِح

ًَّ هذا المرآن ِمن أجل أن أنذركم به عذابه أن ٌحلَّ بكم، وأنذر به َمن وصل  إلٌه من هللا إل
 .(1)األمم"
لال البؽوي:أي:" ألخوفكم به ٌا أهل مكة، }ومن بلػ{ ٌعنً: ومن بلؽه المرآن من العجم  

 .(5)وؼٌرهم من األمم إلى ٌوم المٌامة"
أي : وهو نذٌر لكل من بلؽه ، كما لال تعالى : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)["2ٔ{ ]هود :  األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ 
 .(ٔٔ)أي: ومن بلؽه المرآن إلى لٌام الساعة" لال السمعانً:" 
ٌعنً: لكً أنذركم بالمرآن ٌؤهل مكة ،}ومن بلػ{ المرآن من الجن واإلنس  لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)فهو نذٌر لهم، ٌعنً: المرآن إلى ٌوم المٌامة"

 ٌؤت أحد بمثله، وال ٌؤتً بمثلهلال الزجاج:" ففً اإلنذار دلٌل على نبوته، ألنه لم  
ألن فٌه أخبار األمم السالفة، جاء بها علٌه السبلم، وهو أمً ال ٌمرأ الكتب، وأنبؤ بما سٌكون، 

ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاس{ ]المابدة :  صلى هللا علٌه  -[ ، وكان 2ٙوكان ما أنبؤ به حما، ثم لال: }َوَّللاَّ
ِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُوَن{ ]التوبة : معصوما منهم، ولال:} ِلٌُظْ  -وسلم  ّلِ ٌِن كُ ، ِٖٖهَرهُ َعلَى الّدِ
[، فؤظهر هللا دٌن اإلسبلم على سابر األدٌان بالحجة الماطعة، وؼلبة المسلمٌن على 5الصؾ:

ِهُم  ٌْ أكثر ألطار األرض، ولال فً إلٌهود. وكانوا فً ولت مبعثه أعز لوم وأمتنه:}َوُضِربَْت َعلَ
لَّ  [، فهم أذالء إلى ٌوم المٌامة، فؤنبؤ هللا فً المرآن بما كان وما ٌكون، ٔٙةُ َواْلَمْسَكنَة{ ]البمرة : الذِّ

وأتى به مإلفا تؤلٌفالم ٌمدر أحد من العرب أن ٌؤتً بسورة مثله، وهو فً الولت الذي لٌل 
ر، والموزون، لهملٌؤتوا بسورة من مثله، خطباء شعراء لم ٌكن عندهم أوجز من الكبلم المنثو

 .(ٖٔ)فعجزوا عن ذلن"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٗ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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 .(ٔ)زاد أبو خالد : وَكلّمه" -لال دمحم بن كعب:"من بلؽه المرآن فكؤنما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص  
عن لتادة فً لوله : "} ألْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بَلََػ { إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لال : "بلؽوا عن هللا و
 .(ٕ)ٌة من كتاب هللا فمد بَلَؽه أمر هللا"، فمن بلؽته آ

ولال الربٌع بن أنس : "حك على من اتبع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو كالذي دعا رسول هللا 
 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن ٌنذر كالذي أنذر"

آٌة، وحدثوا عن بنً عن عبد هللا بن عمرو لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "بلؽوا عنً ولو  
 .(ٗ)إسرابٌل وال حرج ومن كذب علً متعمدا فلٌتبوأ معمده من النار"

نضر هللا »عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " 
لى امرأ سمع منا حدٌثا، فحفظه حتى ٌبلؽه، فرب حامل فمه إلى من لٌس بفمٌة، ورب حامل فمه إ

 .(٘)«"من هو أفمه منه
ِ آِلَهةً أُْخَرى{ ]األنعام :   [، أي:" إنكم لتمرون أن 5ٔلوله تعالى:}أَِبنَّكُْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع َّللاَّ

 .(ٙ)مع هللا معبودات أخرى تشركونها به"
 .(2)لال مماتل:" ثم لال: }أإنكم لتشهدون أن مع هللا آلهة أخرى{؟ لالوا: نعم نشهد" 

                                                             
 .ٕ٘ٗ/ٖاخرجه ابن أبً حاتم والطبري كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 (.ٕٙ٘ٙاإلحسان ) فً حبان (،وابن5ٕٙٙالسنن ) فً (،والترمذئٖٙٗالصحٌح ) فً البخاري أخرجه(ٗ)
  .ورد من حدٌث ابن مسعود، وزٌد بن ثابت، وجبٌر بن مطعم(٘)

، 2ٕ٘ٙ( فً العلم، باب ما جاء فً الحث على تبلٌػ السماع )ٖٖ/ ٘فؤما حدٌث ابن مسعود أخرجه الترمذي )
، وأحمد  (11) «مسنده»( والحمٌدي فً ٕٖٕ( فً الممدمة، باب من بلػ علما )1٘/ ٔ( ، وابن ماجة )1ٕ٘ٙ
( 2ٙ، 2٘، 2ٗبن حبان )( ، وا5ٕٙ٘، ٕٕٙ٘، وأبو ٌعلى ) (ٙٔ /ٔ) «مسنده»( ، والشافعً فً 2ٖٗ/ ٔ)

، 11ٔ) «جامع بٌان العلم»( ، وابن عبد البر فً 1، 2، ٙبرلم ) «المحدث الفاصل»موارد، والرامهرمزي فً 
( ، وفً 2ٖٔص ) «الكفاٌة»والخطٌب فً  . (ٖٖٔ /2) «الحلٌة»، وأبو نعٌم فً  (5ٔٔ، 5ٓٔ، 15ٔ

، وفً  (ٖٗ، ٙٔ -٘ٔ /ٔ) «نن واآلثارمعرفة الس»( ، والبٌهمً فً 5ٔ، 1ٔص ) «شرؾ أصحاب الحدٌث»
الجرح »، وابن أبً حاتم فً  (ٕٓٗٔ، 5ٔٗٔ) «مسند الشهاب»والمضاعً فً  (ٓٗ٘ /ٙ) «الدالبل»

،  (5ٓ /ٕ) «تارٌخ أصبهان»، وأبو نعٌم فً  (ٕٗٓ) «األمثال»وأبو الشٌخ فً  (ٓٔ، 5 /ٕ) «والتعدٌل
وأما  .ولال الترمذي: هذا حدٌث حسن صحٌح .عنه( من طرق ٕٕٖص ) «معرفة علوم الحدٌث»والحاكم فً 

( ٕٙ٘ٙ( ، والترمذي )ٖٓٙٙ( فً العلم، باب فضل نشر العلم )ٖٙٗ/ ٕحدٌث زٌد بن ثابت أخرجه أبو داود )
( ، والطحاوي فً 2٘/ ٔ( موارد، والدارمً )2ٖ -2ٕ( وابن حبان )1ٖٔ/ ٘( ، وأحمد )ٖٕٓوابن ماجة )

، وابن أبً  (12ٔ، 1ٙٔ، 1٘ٔ، 1ٗٔ) «جامع بٌان العلم»عبد البر فً  ، وابن (ٕٖٕ /ٕ) «مشكل اآلثار»
( والخطٌب ٖٕٗ، والرامهرمزي ) (ٔٔ /ٕ) «الجرح والتعدٌل»، وابن أبً حاتم فً  (5ٗ) «السنة»عاصم فً 

ولال الترمذي:  . (2ٔ /ٕ) «الفمٌه والمتفمه»( والخطٌب فً 1ٔ، 2ٔص ) «شرؾ أصحاب الحدٌث»فً 
 -2ٗ/ ٔ( والدارمً )1ٕ، 1ٓ/ ٗ( ، وأحمد )ٖٕٔحدٌث جبٌر بن مطعم فؤخرجه ابن ماجة ) وأما .حدٌث حسن

 «مسند الشهاب»( والمضاعً فً 2ٖٗٔ، وأبو ٌعلى فً مسنده ) (ٔٗ٘ٔ) «الكبٌر»( والطبرانً فً 2٘
، وابن حبان  (ٓٔ /ٕ) «الجرح والتعدٌل»وابن أبً حاتم فً  (ٕٖٕ /ٕ) «المشكل»والطحاوي فً  (ٕٔٗٔ)
 /ٔ) «المستدرن»، والحاكم فً  (5٘ٔ) «جامع بٌان العلم»، وابن عبد البر فً  (٘ -ٗ /ٔ) «المجروحٌن»فً 
( ، ٖٕٔوأخرجه ابن ماجة ) .من طرق عن دمحم بن إسحاق عن الزهري عن دمحم بن جبٌر عن أبٌه (12

إسحاق، عن عبد من طرٌك ابن  (ٕٖٕ /ٕ) «المشكل»، والطحاوي فً  (ٕٗ٘ٔ) «الكبٌر»والطبرانً فً 
هذا  : (55 /ٔ) «الزوابد»ولال البوصٌري فً  .السبلم بن أبً الجنوب، عن الزهري، عن دمحم بن جبٌر به

( من طرٌك ابن ٓٔ/ ٔ( وابن أبً حاتم )ٖٗ٘ٔوأخرجه الطبرانً ) ..إسناد ضعٌؾ لضعؾ عبد السبلم
 (2ٗٔٗ) «مسنده»وأخرجه أبو ٌعلى فً  --إسحاق، عن عمرو بن أبً عمرو، عن دمحم بن جبٌر، عن أبٌه به. 

( من طرٌك ابن إسحاق عن عمرو بن أبً عمرو عن عبد الّرحمن بن الحوٌرث عن دمحم 11 -12/ ٔ، والحاكم )
وأخرجه  . (2ٗ /ٔ) «سننه»وتابعه علٌه إسماعٌل بن جعفر، عن عمرو به، وأخرجه الدارمً فً  .بن جبٌر به
( من طرٌك نعٌم بن حماد لال: ثنا إبراهٌم بن سعد، عن صالح بن 12/ ٔ( ، والحاكم )ٗٗ٘ٔالطبرانً )

 ..كٌسان، عن الزهري، عن دمحم بن جبٌر. وصححه الحاكم ووافمه الذهبً
 .ٖٓٔر:التفسٌر المٌس (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
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تن ،   لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء المشركٌن ، الجاحدٌن نبوَّ
العادلٌن باهلل ، ربًّا ؼٌره : }أبنكم {، أٌها المشركون  تشهدون أّن معه معبودات ؼٌره من األوثاَن 

 .(ٔ)واألصنام"
ِ آِلَهةً أُْخَرى لُْل ال  :{، أي}أَبِنَّكُْم لَتَْشَهُدونَ لال ابن كثٌر:"  أٌها المشركون } أَنَّ َمَع َّللاَّ

 .(ٕ)["ٓ٘ٔأَْشَهُد { كما لال تعالى : } فَإِْن َشِهُدوا فَبل تَْشَهْد َمعَُهْم { ]األنعام : 
 .(ٖ)وهذا على االستفهام؛ أي: لد شهدتم أن مع هللا آلهة أخرى؟" لال ابن ابً زمنٌن:" 
: إنً ال أشهد على -أٌها الرسول-[، أي:" لل لهم 5ْٔشَهُد{ ]األنعام : لوله تعالى:}لُْل اَل أَ  

 .(ٗ)ما ألررتم به"
 .(٘):لل لهم ال أشهد بما شهدتم"-ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" لال هللا للنبً 
أن مع هللا لال الطبري:" ثم لال لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }لل{، ٌا دمحم }ال أشهد{، بما تشهدون :  

 .(ٙ)آلهة أخرى ، بل أجحد ذلن وأنكره"
[، أي:" إنما هللا إله واحد ال شرٌن 5ٔلوله تعالى:}لُْل إِنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد{ ]األنعام :  
 .(2)له"

 .(1)لال مماتل:" ولكن أشهد لل إنما هو إله واحد" 
ٌستوجب على خلمه من  لال الطبري:" ٌمول : إنما هو معبود واحد ، ال شرٌن له فٌما 
 .(5)العبادة "
ا تُْشِرُكوَن{ ]األنعام :   [، أي:" وإننً بريء من كل 5ٔلوله تعالى:}َوإِنَّنًِ بَِريٌء ِممَّ

 .(ٓٔ)شرٌن تعبدونه معه"
لال الطبري:" ٌمول : لل : وإننً بريء من كّل شرٌن تدعونه هلل ، وتضٌفونه إلى  

 .(ٔٔ)هللا شٌبًا ، وال أدعو ؼٌره إلًها"شركته ، وتعبدونه معه ، ال أعبد سوى 

 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن شهادة هللا أكبر شهادة، وهللا إن شهادة هللا أكبر شهادة؛  -ٔ

 ألنها مبنٌَّة على علم وٌمٌن وعدل.
ومنها: أن هللا تبارن وتعالى حاكم بٌن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وخصومه؛  -ٕ

ٌْنَكُْم﴾.لموله: ﴿شَ  ٌِْنً َوَب  ِهٌٌد بَ
ومنها: أن هذا المرآن موحى إلى الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم كله، ما فٌه وال  -ٖ

كلمة وال حرؾ ؼٌر موحى إلٌه، وأَْبَهم الفاعل؛ ألنه معلوم، ألن الرسول صلى هللا علٌه 
ٌُْت فَبَِما ٌُوِحً وعلى آله وسلم أُِمر أن ٌمول: ﴿إِْن َضلَْلُت فَإِنََّما أَِضلُّ عَ  لَى نَْفِسً َوإِِن اْهتََد

ًَّ َرّبًِ﴾ ]سبؤ :  [.ٓ٘إِلَ
ومنها: عظمة هذا المرآن حٌث أُوِحً من هللا إلى رسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم،  -ٗ

وال شن فً هذا، وآثار تعظٌمه وعظمته كثٌرة؛ منها أنه ال ٌمرإه الجنب حتى ٌؽتسل، 
دث حتى ٌتوضؤ، ومنها أنه ال ٌجوز أن تُْدَخل به األماكن المذرة، ومنها أنه ال ٌمسُّه المح

ومنها أنه ال تجوز إهانته بؤن ٌوضع بٌن المدمٌن مثبًل، ومنها أنه ال ٌُسافَر به إلى أرض 
                                                             

 .5ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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العدو إذا كان ٌُْخشى علٌه من اإلهانة، ومنها أنه ال ٌجوز بٌع المصحؾ؛ بعض العلماء 
ن بؤن ذلن ابتذال له حتى لال ابن عمر رضً هللا ٌمول: ال ٌجوز بٌعه، وعللوا ذل

، ألن الواجب على من استؽنى عنه أن (ٔ)«وددت أن األٌدي تُْمَطع فً بٌعه»عنهما: 
 ٌبذله لؽٌره، فالمهم أن تعظٌم المرآن واجب، وله ُصَوٌر ذكرنا منها ما شاء هللا.

﴿أِلُْنِذَركُْم بِِه﴾ فمن لم ٌتعظ بالمرآن فبل ومنها: أن المرآن الكرٌم كاٍؾ فً اإلنذار؛ لموله:  -٘
َوَعَظه هللا، لال هللا تعالى: ﴿ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ 

ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن﴾ ]ٌونس   [.2٘الصُّ
 علٌه الحجة؛ لموله: ﴿أِلُْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بَلََػ﴾. ومنها: أن من بَلَؽَه المرآن فمد لامت -ٙ
ومنها: أنه ٌجب على علماء المسلمٌن أن ٌُبَلِّؽوا المرآن كل أحد؛ ألنهم ورثة األنبٌاء،  -2

ولكن من لم ٌكن لسانه عربًٌّا فإنه ٌُبَلَّػ معنى المرآن بلسانه، ثم ٌُعطى المرآن فٌمرأه 
الذٌن ال ٌنطمون العربٌة ٌمرإون المرآن بالعربٌة، وهم باللفظ العربً؛ ولهذا نرى بعض 

ال ٌعرفون معناه، وهذه من آٌات هللا أن هللا تعالى ٌسَّر المرآن لهم حتى كانوا ٌنطمون به 
بالعربً، مع أنن لو أعطٌتهم لطعة من سطرٌن فمط ما ٌمرإونها، ما ٌستطٌعون، لكن 

ْكِر﴾ هذا من آٌات هللا، وربما نمول: إنه داخل فً ل وله تعالى: ﴿َولَمَْد ٌَسَّْرنَا اْلمُْرآَن ِللذِّ
 [.2ٔ]الممر 

ومنها: اإلنكار الشدٌد على من ٌشهدون أن مع هللا آلهة أخرى؛ لموله: ﴿أَبِنَّكُْم لَتَْشَهُدوَن﴾،  -1
وتؤمل كٌؾ أتت الجملة مإكَّدة حتى ال ٌستطٌعوا أن ٌنكروا، فمال:﴿أَبِنَّكُْملَتَْشَهُدوَن﴾ 

إكد أنكم تشهدون أن مع هللا آلهة أخرى، وأنا أنكر علٌكم، واالستفهام لئلنكار، ٌعنً: أ
والجملة التً دخل علٌها االستفهام مإكدة بـ)إن والبلم( حتى ال ٌمكن، ٌعنً أإكد أنكم 

ِ آِلَهةً أُْخَرى﴾، وأنكر علٌكم.  تشهدون ﴿أَنَّ َمَع َّللاَّ

مع هللا آلهة أخرى، ولو سبلوا عنها: ومنها: سفه أولبن المشركٌن الذٌن ٌشهدون أن  -5
 أتخلك شٌبًا؟ لمالوا: ال، وهذا من سفههم أن ٌعبدوا من ال ٌخلك.

إ من أهل الباطل وما هم علٌه؛ لموله: ﴿لُْل اَل أَْشَهُد﴾ ٌعنً: أإكد  -ٓٔ ومنها: وجوب التبرُّ
د من دون أنكم تشهدون، ولكنً أنا ال أشهد، وهذا واجب أن ٌتبرأ اإلنسان من كل ما ٌُْعبَ 

 ًٌّ د؛ إذ إن التوحٌد مبن هللا، فإْن لم ٌشهد ببطبلن آلهتهم سوى هللا فإنه لم ٌُخلص ولم ٌوّحِ
 على النفً واإلثبات.

ا تُْشِركُوَن﴾. -ٔٔ  ومنها: وجوب البراءة مما علٌه المشركون؛ لموله: ﴿َوإِنَِّنً بَِريٌء ِممَّ
 «:الشهٌد»إثبات اسم من اسماءه تعالى، وهو  -ٕٔ
"هو الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم. «: الشهٌد»و  

: }فََمْن َشِهَد ِمْنكُمُ -سبحانه–أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء. ولد لال 
 [، أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه.1٘ٔالشَّْهَر فَْلٌَُصْمه{ ]البمرة : 

ُ أَنَّهُ اَل إِلََه إِالَّ هُو{ ]آل ، بمعنى: العلٌم. كمول«الشهٌد»وٌكون    ه: }َشِهَد َّللاَّ
 ،  لٌل: معناه: علم هللا. 1ٔعمران : 

، وهو أٌضا «بٌن هللا أنه ال إله إال هو»ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى معناه:   
الشاهد للمظلوم الذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ال مانع له فً 

 .(ٕ)لٌنتصؾ له منه"الدنٌا؛ 
 

 المرآن
ٌْنَادُُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءدُُم ال ِذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُ  ْإِمنُوَن }ال ِذٌَن آتَ

 [ٕٓ({ ]األنعام : ٕٓ)

                                                             
 (.ٕٔٙٗٓأخرجه ابن أبً شٌبة )(ٔ)
 .2ٙشؤن الدعاء: (ٕ)
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 التفسٌر:
 بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم، الذٌن آتٌناهم التوراة واإلنجٌل، ٌعرفون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص

فكما أن أبناءهم ال ٌشتبهون أمامهم بؽٌرهم، فكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌشتبه بؽٌره لدلة وصفه فً كتبهم، 
 ولكنهم اتبعوا أهواءهم، فخسروا أنفسهم حٌن كفروا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به.

 سبب النزول:
لمد سؤلنا عنن أهل الكتاب فزعموا أنه لٌس لن عندهم »اتل:" وأنزل فً لولهم:لال مم 
َناهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن{، أي: صفة دمحم«ذكر ٌْ فى كتبهم، } َكَما  -ملسو هيلع هللا ىلص -، فمال: }الَِّذٌَن آتَ

منً بابنً، ألنً ال  -علٌه السبلم -: ألنا أعرؾ بدمحمٌَْعِرفُوَن أَْبَناَءهُُم{...إن عبد هللا بن سبلم لال
 .(ٔ)أعلم ما أحدثت فٌه أمه"

َناهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُُم{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌْ [، أي:" ٕٓ}الَِّذٌَن آتَ
 بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم، الذٌن آتٌناهم التوراة واإلنجٌل، ٌعرفون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص

فكما أن أبناءهم ال ٌشتبهون أمامهم بؽٌرهم، فكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌشتبه بؽٌره لدلة وصفه فً 
 .(ٕ)كتبهم"
 .(ٖ)أنه نبً كما ٌعرفون أبناءهم" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي ٌعرفون دمحما  لال الزجاج:" 
لذٌن آتٌناهم الكتاب{، ٌعنً: التوراة واإلنجً، }ٌعرفونه{ ٌعنً: دمحما }الال السمرلندي:" 

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص بنعته وصفته كما ٌعرفون أبناءهم"
ٌعنى الٌهود والنصارى ٌعرفون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحلٌته ونعته الثابت فً  لال الزمخشري:" 

م بحبلهم ونعوتهم ال ٌخفونعلٌهم وال ٌلتبسون بؽٌرهم. الكتابٌن معرفة خالصة كما ٌعرفون أبناءه
 .(٘)وهذا استشهاد ألهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته"

 .(ٙ)}لذٌن آتٌناهم الكتاب{، ٌرٌد الٌهود والنصارى الذٌن عرفوا وعاندوا"لال المرطبً:" 

 .(2)ٌدل على الجنس" }الكتاب{، معناه: التوراة واإلنجٌل، وهو لفظ مفردلال ابن عطٌة:" 
ثم لال مخبًرا عن أهل الكتاب : إنهم ٌعرفون هذا الذي جبتهم  به كما  لال ابن كثٌر:"

ٌعرفون أبناءهم ، بما عندهم من األخبار واألنباء عن المرسلٌن المتمدمٌن واألنبٌاء ، فإن الرسل 
 .(1)وُمَهاَجِره ، وصفة أمته" كلهم بَشَّروا بوجود دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص وببعثه وصفتة ، وبلده

 :(5)[، على ألوالٕٓ}ٌَْعِرفُونَهُ{ ]األنعام : واختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله تعالى: 
، أي: ٌعرفونه معرفة جلٌة، ٌمٌزون بٌنه وبٌن ؼٌره كما -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أنه عابد إلى رسول هللا 

، (ٖ)، ولتادة(ٕ)، مجاهد(ٔ)م. وهذا لول ابن عباس ٌعرفون أبناءهم، ال تشتبه علٌهم وأبناء ؼٌره
 .(٘)، وهو لول أكثر المفسرٌن(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)ولتادة

                                                             
 .ٗ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)

من سورة البمرة، وهو لوله: }الَِّذٌَن  (ٙٗٔوأما لول عبدهللا بن سبلم، فمد سبك اإلشارة إلٌه فً سبب نزول اآلٌة)
ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم َوإِنَّ فَِرًٌما ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلَحكَّ َوهُمْ   [:ٙٗٔ({ ]البمرة: ٌَْٙٗٔعلَُموَن ) آتَ

بنعته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحابه كانوا ٌعرفون رسول هللا لال الواحدي: " نزلت فً مإمنً أهل الكتاب عبد هللا بن سبلم و
وصفته وبعثه فً كتابهم كما ٌعرؾ أحدهم ولده إذا رآه مع الؽلمان؛ لال عبد هللا بن سبلم: ألنا أشد معرفة 

ً أشهد أن دمحما رسول منً بابنً، فمال له عمر بن الخطاب: وكٌؾ ذان ٌا ابن سبلم؟ لال: ألن -ملسو هيلع هللا ىلص  -برسول هللا 
هللا حما ٌمٌنا، وأنا ال أشهد بذلن على ابنً، ألنً ال أدري ما أحدث النساء، فمال عمر: وفمن هللا ٌا ابن 

 [.55ٖ – 51ٖ/ ٔ،وانظر: العجاب: ٗٗأسبابالنزول: سبلم".]
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٓٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5)
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لال ابن عطٌة:"وذلن على ما فً لوله: }وأوحً إلً هذا المرآن ألنذركم{ ]األنعام: 
[، فكؤنه لال: وأهل الكتاب ٌعرفون ذلن من إنذاري والوحً إلً، وتؤول هذا التؤوٌل عمر بن 5ٔ

إن هللا أنزل على نبٌه بمكة أنكم :»رضً هللا عنه، ٌدل على ذلن لوله لعبد هللا بن سبلم الخطاب 
تعرفونه كما تعرفون أبناءكم فكٌؾ هذه المعرفة فمال عبد هللا بن سبلم نعم أعرفه الصفة التً 

.وتؤول ابن سبلم (ٙ)«وصفه هللا فً التوراة فبل أشن فٌه، وأما ابنً فبل أدري ما أحدثت أمه
ضً هللا عنه المعرفة باالبن تحمك صحة نسبه، وؼرض اآلٌة إنما هو الولوؾ على صورته ر

 .(2)فبل ٌخطىء األب فٌها"
 [.5ٔوالثانً: أنه عابد على التوحٌد، لمرب لوله: }لل إنما هو إله واحد{ ]األنعام: 

 . والثالث: أنه عابد على المرآن المذكور لبل
دون اختصاص، كؤنه وصؾ أشٌاء كثٌرة، ثم لال: }أهل الكتاب هذه كلها والرابع: أنه عابد على 

 .(1)ٌعرفونه{، أي: ما للنا وما لصصنا. لاله ابن عطٌة
، أي: ٌعرفونه على ما ٌدل علٌه، أي على الصفة التً هو «الكتاب»والخامس: أنه ٌعود على 

 .(5)بها من داللته على صحة أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص . ذكره المرطبً
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:"وهذا استشهاد فً ذلن على كفرة لرٌش والعرب بؤهل الكتاب"

فً سبب تخصٌص ذكر األبناء فً المعرفة دون األنفس فً لوله تعالى }َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم{، 
 .(ٔٔ)لال الرازي: " ألن الذكور أعرؾ وأشهر وهم بصحبة اآلباء ألزم وبملوبهم ألصك" 

طبً: "وخص األبناء فً المعرفة بالذكر دون األنفس وإن كانت ألصك ألن اإلنسان ولال المر
 (ٕٔ)ٌمر علٌه من زمنه برهة ال ٌعرؾ فٌها نفسه، وال ٌمر علٌه ولت ال ٌعرؾ فٌه ابنه"

[، أي:" ولكنهم اتبعوا ٕٓ}الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)أهواءهم، فخسروا أنفسهم حٌن كفروا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به"

ٌعنى بموله:"خسروا أنفسهم"، أهلكوها وألموها فً نار جهنم، بإنكارهم  لال الطبري:"
محمًدا أنه هلل رسول مرسل، وهم بحمٌمة ذلن عارفون ، فهم بخسارتهم بذلن أنفسهم ال ٌإمنون، 

، أن كل عبد له منزل فً الجنة ومنزل فً النار. فإذا «خسارتهم أنفسهم:»ولد لٌل: إّن معنى
كان ٌوم المٌامة، جعل هللا ألهل الجنة منازَل أهل النار فً الجنة، وجعل ألهل النار منازَل أهل 
الجنة فً النار، فذلن خسران الخاسرٌن منهم، لبٌعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من 

رط منهم فً الدنٌا من معصٌتهم هللا، وظلمهم أنفسهم، وذلن معنى لول هللا تعالى النار، بما ف
ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن، ]سورة المإمنون:   .(ٗٔ)["ٔٔذكره: الَِّذٌَن 

 .(٘ٔ)ألَنهم كفروا به بعد المعرفة" {،"َخِسُروا أَْنفَُسُهمْ  لال ٌحٌى بن سبلم:} 

                                                                                                                                                                               
 .1٘ٔ/ ٔعزاهفً: زادالمسٌر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ ٔعزاهإلٌهابنعطٌة،انظر: المحررالوجٌز: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ ٔعزاهإلٌهابنعطٌة،انظر: المحررالوجٌز: (ٖ)
 .22ٕ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 : "واختارهٖ٘ٗ/ ٔالمحٌط"  ، ولالفً "البحر2٘ٔ/ٕ،وتفسٌر البٌضاوي: ٖٔ/ ٕالثعلبً:  انظر: تفسٌر(٘)

 .أبوحٌان رجحه الذي الزمخشري".وهو به وبدأ التبرٌزي، ورجحه الزجاج
 .55ٖ – 51ٖ/ ٔ،والعجاب فً بٌان األسباب: ٗٗالنزول للواحدي:  انظر: أسباب (ٙ)
 .22ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٕٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .ٓٓٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/ ٗالؽٌب:  مفاتٌح(ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕتفسٌرالمرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٕٓ، 5ٕٖ/ ٔللفراء  المرآن انظر:معانً، و5ٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٓٔمعانٌه:ص وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(٘ٔ)
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}والذٌن خسروا أنفسهم{، األشبه أن ٌكون ههنا ٌعنً به: أهل الكتاب، لال الزجاج:" 
 .(ٔ)ٌكون ٌعنً به: جملة الكفار من أهل الكتاب وؼٌرهم" -وجابز أن 
ٌعنً: كعب بن األشرؾ ومن تابعه ممن طلبوا الرباسة، آثروا الدنٌا  لال السمرلندي:" 

 .(ٕ)على اآلخرة"
، ؼبنوا أنفسهم }فهم ال ٌإمنون{ ، وذلن أن هللا  }الذٌن خسروا أنفسهم{ لال البؽوي:" 

جعل لكل آدمً منزال فً الجنة ومنزال فً النار، وإذا كان ٌوم المٌامة جعل هللا للمإمنٌن منازل 
 .(ٖ)أهل النار فً الجنة، وألهل النار منازل أهل الجنة فً النار، وذلن الخسران"

ن المشركٌن ومن أهل الكتاب م {، أي:"الذٌن خسروا أنفسهم لال الزمخشري:} 
الجاحدٌن فهم ال ٌإمنون به، جمعوا بٌن أمرٌن متنالضٌن، فكذبوا على هللا بما ال حجة علٌه، 
وكذبوا بما ثبت بالحجة البٌنة والبرهان الصحٌح، حٌث لالوا: لو شاء هللا ما أشركنا وال آباإنا. 

إالء شفعاإنا عند هللا ونسبوا إلٌه تحرٌم ولالوا: وهللا أمرنا بها ولالوا: المبلبكة بنات هللا وه
-البحابر والسوابب، وذهبوا فكذبوا المرآن والمعجزات، وسموها سحرا، ولم ٌإمنوا بالرسول 

 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص
}الذٌن خسروا أنفسهم{ من أهل الكتاب والمشركٌن،}فهم ال ٌإمنون{، لال البٌضاوي:"

 .(٘)لتضٌٌعهم ما به ٌكتسب اإلٌمان"
{ أي : خسروا كل الخسارة ، } فَُهْم ال ٌُْإِمنُوَن { بهذا األمر الجلً  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)الظاهر الذي بشرت به األنبٌاء ، ونوهت به فً لدٌم الزمان وحدٌثه"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الحجة لابمة على الٌهود والنصارى فً صحة بعثة النبً  -ٔ

 وعلى آله وسلم؛ لموله: ﴿ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُُم﴾.صلى هللا علٌه 

ومنها: أنه ٌنبؽً أن ٌُْضَرب المثل بؤلرب مطابك للُمَمثَّل؛ لموله: ﴿َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُُم﴾  -ٕ
 ألن هذا ألرب إلى التصور وإلى الصدق.

َن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن﴾، ومنها: أن من لم ٌإمن فمد خسر نفسه؛ لموله: ﴿الَِّذٌ -ٖ
وخسر أهله كذلن، لموله هللا عز وجل: ﴿لُْل إِنَّ اْلَخاِسِرٌَن الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِلٌِهْم 

[،وخسروا أًٌضا أعمارهم التً مضت فً ؼٌر فابدة؛ ألن ٌَْ٘ٔوَم اْلِمٌَاَمِة﴾ ]الزمر 
ر فً الدنٌا ما عمر، لد خسر ولته  -والعٌاذ باهلل- شخًصا مآله نار جهنم بعد أن عُّمِ

ْركُْم َما ٌَتَذَكَُّر فٌِِه َمْن تَذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذٌُر﴾  وزمنه، كما لال هللا عز وجل: ﴿أََولَْم نُعَّمِ
 [.2ٖ]فاطر 

 

 المرآن
ِ َكِذبًا أَْو  ِن اْفتََرى َعلَى ّللا  ({ ]األنعام : َٕٔكذ َب بِآٌَاتِِه إِن هُ اَل ٌُْفِلُح الظ اِلُموَن )}َوَمْن أَْظلَُم ِمم 

ٕٔ] 
 التفسٌر:

َل الكذب على هللا تعالى، فزعم أن له شركاء فً العبادة، أو ادَّعى أن  ن تَمَوَّ ال أحد أشد ظلًما ممَّ
إنه ال ٌفلح  له ولًدا أو صاحبة، أو كذب ببراهٌنه وأدلته التً أٌَّد بها رسله علٌهم السبلم.
 الظالمون الذٌن افتروا الكذب على هللا، وال ٌظفرون بمطالبهم فً الدنٌا وال فً اآلخرة.

                                                             
 .ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)



ٔٓ5 
 

 سبب النزول:
عن عكرمة لال: لال النضر وهو من بنً عبد الدار: إذا كان ٌوم المٌامة شفعت لً  

 ِ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ٌَاتِِه ِإنَّهُ اَل ٌُْفِلُح البلت والعزى فؤنزل هللا تعالى: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  َكِذًبا أَْو َكذََّب بِآ
 .(ٔ)الظَّاِلُموَن{"
ِ َكِذبًا{ ]األنعام :   ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ [، أي:" ال أحد أشد ظلًما ٕٔلوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َل الكذب على هللا تعالى، فزعم أن له شركاء فً العبادة، أو  ن تَمَوَّ ادَّعى أن له ولًدا أو ممَّ
 .(ٕ)صاحبة"
ن اختلك على هللا كذباً ٌعنً: الذٌن ذكرهم فً  لال الواحدي:أي:"  أي: ال أحد أظلم ممَّ

 .(ٖ)[،اآلٌة"1ٕلوله: }َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشة{ ]األعراؾ : 
 .(ٗ)ٌعنً: ممن اختلك على هللا كذبا باتخاذ اآللهة ولوله الشرن" لال السمرلندي:" 
 .(٘)}ومن أظلم{، ٌعنً:"أكفر"ل الثعلبً:لا 
 .(ٙ)أي: لال علٌه ما لم ٌمله" لال السمعانً:" 
ل على هللا ، فادعى أن هللا أرسله ولم ٌكن  لال ابن كثٌر:"  أي : ال أظلم ممن تَمَوَّ
 .(2)أرسله"
ك ٌمول تعالى ذكره: ومن أشدُّ اعتداًء، وأخطؤ فعبل وأخطؤ لوال  ممن اختل لال الطبري:" 

على هللا لٌَل باطل،  واخترق من نفسه علٌه كذبًا،  فزعم أن له شرًٌكا من خلمه، وإلًها ٌعبد من 
أو ادعى له ولًدا أو صاحبةً، كما لالته  -كما لاله المشركون من عبدة األوثان  -دونه 

 .(1)النصارى"
اهٌنه وأدلته التً أٌَّد بها [، أي:" أو كذب ببرٕٔلوله تعالى:}أَْو َكذََّب ِبآٌَاتِِه{ ]األنعام :  

 .(5)رسله علٌهم السبلم"

 .(ٓٔ)ٌعنً: بالمرآن أنه لٌس من هللا" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: آٌات المرآن" لال السمعانً:" 
بالمرآن وبدمحم علٌه السَّبلم" لال الواحدي:أي:" 

(ٕٔ). 
ٌمول: أو كذب بحججه وأعبلمه وأدلته التً أعطاها رسله على حمٌمة  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)نبوتهم، كذّبت بها الٌهود"
 .(ٗٔ)ٌعنً: بالمرآن أنه لٌس من عند هللا" لال السمرلندي:" 
 .(٘ٔ)ثم ال أظلم ممن كذب بآٌات هللا وحججه وبراهٌنه ودالالته" لال ابن كثٌر:أي:" 
وعنادا، ممن كان فٌه أحد الوصفٌن، فكٌؾ لو اجتمعا،  أي: ال أعظم ظلما لال السعدي:" 

افتراء الكذب على هللا، أو التكذٌب بآٌاته، التً جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس، 

                                                             
 .2ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٔ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٗالوجٌز: (ٖ)
 .ٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .5ٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1ٖٗالوجٌز: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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وٌدخل فً هذا، كل من كذب على هللا، بادعاء الشرٌن له والعوٌن، أو زعم أنه ٌنبؽً أن ٌعبد 
من رد الحك الذي جاءت به الرسل أو من لام ؼٌره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، وكل 

 .(ٔ)ممامهم"
 .(ٕ)، ٌعنً به: الدٌن بما فٌه"«بآٌاتنا وآٌاته»لال الحسن: "كل ما فً المرآن: 
[، أي:" إنه ال ٌفلح الظالمون الذٌن ٕٔلوله تعالى:}إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الظَّاِلُموَن{ ]األنعام :  

 .(ٖ)ن بمطالبهم فً الدنٌا وال فً اآلخرة"افتروا الكذب على هللا، وال ٌظفرو
 .(٘)"(ٗ)«ٌونس»ٌعنً: المشركٌن فً اآلخرة ٌعٌبهم نظٌرها فً لال مماتل:" 
ٌمول: إنه ال ٌفلح المابلون على هللا الباطل، وال ٌدركون البماَء فً الجنان،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)والمفترون علٌه الكذب، والجاحدون بنبوة أنبٌابه"
 .(2)أي : ال ٌفلح هذا وال هذا ، ال المفتري وال المكذب" كثٌر:" لال ابن 
 .(1)ٌعنً: أنه ال ٌؤمن الكافرون من عذابه" لال السمرلندي:" 
ال ٌسعد َمْن جحد ربوبٌَّة ربِّه وكذَّب رسله، وهم الذٌن ظلموا أنفسهم  لال الواحدي:أي:" 

 .(5)بإهبلكها بالعذاب"
 .(ٓٔ)كافرون"لال الثعلبً:"}الظالمون{: ال 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الظلم ٌختلؾ، بعضه أشدُّ من بعض، ألن المعاصً تختلؾ،  -ٔ

بعضها أعظم من بعض، هنان كبابر وهنان صؽابر، والكبابر نفسها تختلؾ، فٌه أكبر 
الكبابر وما دونها، والصؽابر كذلن تختلؾ، فمن أٌن نعرؾ أن األعمال المحرمة تختلؾ 
م أو ترِن واجب ظلم، وإذا كان ٌتفاوت لزم من ذلن  باختبلؾ الظلم؟ ألن كل فعل محرَّ

 تفاوت األعمال.

ومنها: التحذٌر من أن ٌفتري اإلنسان على هللا الكذب؛ ألنه بٌََّن أنه فً المرتبة العلٌا من  -ٕ
ز وجل أن ٌَْكِذب اإلنسان على ربه ع -أي من االفتراء على هللا كذًبا-الظلم، ومن ذلن 

فً مدلول آٌاته فٌمول: أراد هللا بكذا كذا وكذا، هذا كذب على هللا، ومن ذلن أن ٌفتري 
على هللا كذبًا فً أحكامه فٌمول: هذا حبلل وهذا حرام كما لال تعالى: ﴿َواَل تَمُولُوا ِلَما 

ِ اْلَكِذَب﴾ ]النحل تَِصُؾ أَْلِسنَتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحبَلٌل َوَهذَا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَ   [.ٙٔٔى َّللاَّ
 ومنها: ِعَظُم ظلم من كذَّب بآٌات هللا؛ ألنه دخل فً الطبمة العلٌا من الظلم ﴿َوَمْن أَْظلَُم﴾. -ٖ
ومنها: أنه ال ٌُْحَكم بظلمه أو بكونه فً المرتبة العلٌا إال إذا تبٌنت له اآلٌات، كذَّب بآٌات  -ٗ

ُ ِلٌُِضلَّ لَْوًما بَْعَد إِْذ َهَداهُْم َحتَّى ٌَُبٌَِّن لَُهْم َما ٌَتَّمُوَن﴾  هللا ولد لال هللا تعالى: ﴿َوَما َكانَ  َّللاَّ
 [ فإذا بٌََّن لهم ما ٌتمون حكم بضبللهم سبحانه وتعالى وإال فهم فً عذر.٘ٔٔ]التوبة 

ومنها: وجوب التصدٌك بكل آٌات هللا الكونٌة والشرعٌة؛ وجه ذلن أن )آٌات( مضاؾ،  -٘
 أضٌؾ ٌفٌد العموم. والجمع إذا

 ومنها: نفً الفبلح عن الظالم؛ أي ال ٌمكن أن ٌحصل له ممصوده بل بالعكس. -ٙ

                                                             
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
ِ َكِذبًا أَْو  ٌونس سورة من 2ٔاآلٌة  إلى ٌشٌر(ٗ) ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ َكذََّب بِآٌَاتِِه ِإنَّهُ اَل ٌُْفِلُح وهً:}فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[2ٔاْلُمْجِرُموَن{ ]ٌونس : 
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .1ٖٗالوجٌز: (5)
 .ٔٗٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
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ومنها: التحذٌر من الظلم وأن عالبته الخسارة والدمار؛ لموله: ﴿إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الظَّاِلُموَن﴾،  -2
 أعاذنا هللا وإٌاكم من الظلم، وجعلنا من المفلحٌن المتمٌن المحسنٌن.

 
 آنالمر

ٌَْن شَُرَكاُإكُُم ال ِذٌَن كُْنتُْم تَْزعُُموَن ) ({ ٕٕ}َوٌَْوَم نَْحشُُردُْم َجِمٌعًا ثُم  نَمُوُل ِلل ِذٌَن أَْشَركُوا أَ
 [ٕٕ]األنعام : 
 التفسٌر:

ولٌحذر هإالء المشركون المكذبون بآٌات هللا تعالى ٌوم نحشرهم ثم نمول لهم: أٌن آلهتكم التً 
 هم شركاء مع هللا تعالى لٌشفعوا لكم؟كنتم تدَّعون أن

[، أي:" أي اذكر ٌوم نحشرهم جمٌعاً ٕٕلوله تعالى:}َوٌَْوَم نَْحشُُرهُْم َجِمٌعًا{ ]األنعام : 
 .(ٔ)للحساب"

 .(ٕ)الحشر: الموت" لال مجاهد:"
 .(ٖ)لوله تعالى: } َوٌَْوَم نَْحشُُرهُْم َجِمٌعًا {: ٌوم المٌامة" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)أراد به: حشر المٌامة" السمعانً:"لال  
واذكر ٌوم }نَْحُشُرهُْم َجِمٌعًا{" لال الواحدي:أي:" 

(٘). 
 .(ٙ)أي: العابدٌن والمعبودٌن، ٌعنً: ٌوم المٌامة" لال البؽوي:" 

ٌمول تعالى ذكره: إن هإالء المفترٌن على هللا كذبًا، والمكذبٌن بآٌاته، ال  لال الطبري:"
ٌعنً: وال فً اآلخرة.ففً الكبلم محذوؾ لد  -ً الدنٌا، وال ٌوم نحشرهم جمًٌعاٌفلحون الٌوَم ف

استؽنً بذكر ما َظهر عما حذؾ، وتؤوٌل الكبلم: إنه ال ٌفلح الظالمون الٌوم فً الدنٌا،}وٌوم 
نحشرهم جمٌعًا{، فموله:}وٌوم نحشرهم{، مردود على المراد فً الكبلم. ألنه وإن كان محذوفًا 

 .(2)فٌه، لمعرفة السامعٌن بمعناه" منه، فكؤنه
 .(1)}وٌوم نحشرهم جمٌعا{، منصوب بمضمر، تهوٌبل لؤلمر"لال البٌضاوي:"
}وٌوم نحشرهم{ ناصبه محذوؾ تمدٌره: وٌوم نحشرهم كان كٌت لال الزمخشري:"

 .(5)وكٌت، فترن لٌبمى على اإلبهام الذي هو داخل فً التخوٌؾ"
 .(ٓٔ)ولرأ اآلخرون بالنون، بالٌاء، «ٌحشرهم»ولرأ ٌعموب:

ٌَْن شَُرَكاُإكُُم الَِّذٌَن كُْنتُْم تَْزعُُموَن{ ]األنعام :  [، ٕٕلوله تعالى:} ثُمَّ نَمُوُل ِللَِّذٌَن أَْشَركُواْأَ
أي:" ونمول لهم على رءوس األشهاد: أٌن آلهتكم التً كنتم تدَّعون أنهم شركاء مع هللا تعالى 

 .(ٔٔ)لٌشفعوا لكم؟"
 .(ٕٔ)ٌعنً: أٌن آلهتكم }التً{ تعبدون من دون هللا" رلندي:"لال السم 
ٌعنً أٌن الشركاء الذٌن كنتم تزعمون أنهم شركاء هللا، والزعم لول  لال السمعانً:" 

زعموا مطٌة »، وفً اآلثار:«الزعم الكذب فً كل موضع»الكذب، لال ابن عباس: 
 .(ٕ)"(ٔ)«الكذب

                                                             
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٔ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٖٗالوجٌز: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .52ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(1)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٓٔمٌسر:التفسٌر ال (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
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ٌَْن شركاإكم{ أصناملال الواحدي:"  كم وآلهتكم }الذٌن كنتم تزعمون{ أنَّها تشفع لكم }أَ
 .(ٖ)وهذا سإال توبٌخ"

عابهم له  لال الطبري:" ٌمول: ثم نمول، إذا حشرنا هإالء المفترٌن على هللا الكذب، باّدِ
بٌن بآٌاته ورسله، فجمعنا جمٌعهم ٌوم المٌامة :}أٌن شركاإكم الذٌن  فً سلطانه شرًٌكا، والمكذِّ

نهم لكم آلهة من دون هللا، افتراء وكذًبا، وتدعونهم من دونه أرباًبا؟ فؤتوا بهم كنتم تزعمون{، أ
 .(ٗ)إن كنتم صادلٌن!"

وذلن أن المشركٌن فً اآلخرة لما رأوا كٌؾ ٌتجاوز هللا عن أهل التوحٌد  لال مماتل:" 
فمال بعضهم لبعض إذا سبلنا لولوا: كنا موحدٌن فلما جمعهم هللا وشركاءهم: لال لهم: }أٌن 

 .(٘)شركاإكم الذٌن كنتم تزعمون{ فً الدنٌا بؤن مع هللا شرٌكا"
ٌَْوَم نَْحشُُرهُْم َجِمٌعًا { ٌوم المٌامة ٌمول تعالى مخبًرا عن المشركٌ لال ابن كثٌر:"  ن : } َو

 .(ٙ)فٌسؤلهم عن األصنام واألنداد التً كانوا ٌعبدونها من دونه"
ٌخبر تعالى عن مآل أهل الشرن ٌوم المٌامة، وأنهم ٌسؤلون وٌوبخون  لال السعدي:" 

وإنما ذلن على وجه فٌمال لهم }أٌن شركاإكم الذٌن كنتم تزعمون{، أي: إن هللا لٌس له شرٌن، 
 .(2)الزعم منهم واالفتراء"

}أٌن شركاإكم{، أى: آلهتكم التً جعلتموها شركاء هلل، ولوله: }الذٌن لال الزمخشري:"
كنتم تزعمون{، معناه: تزعمونهم شركاء، فحذؾ المفعوالن، وإنما ٌمال لهم ذلن على وجه 

وال ٌكون منهم ما رجوا من الشفاعة. التوبٌخ، وٌجوز أن ٌشاهدوهم، إال أنهم حٌن ال ٌنفعونهم 
فكؤنهم ؼٌب عنهم، وأن ٌحال بٌنهم وبٌنهم فً ولت التوبٌخ لٌفمدوهم فً الساعة التً علموا بهم 

 .(1)الرجاء فٌها، فٌروا مكان خزٌهم وحسرتهم"
ٌَْن ُشَرَكاُإكُمُ  لال البٌضاوي:"} ْم أي: آلهتكم التً جعلتموها شركاء هلل، }الَِّذٌَن كُْنتُ  {،أَ

تَْزعُُموَن{، أي: تزعمونهم شركاء، فحذؾ المفعوالن والمراد من االستفهام التوبٌخ، ولعله ٌحال 
بٌنهم وبٌن آلهتهم حٌنبذ لٌفمدوها فً الساعة التً علموا بها الرجاء فٌها، وٌحتمل أن ٌشاهدوهم 

 .(5)ولكن لما لم ٌنفعوهم فكؤنهم ؼٌب عنهم"
، واألصل فٌه: أن (ٓٔ)، لاله ابن األثٌر«الظن»من بالضم والفتح لرًٌبا «:" الزعم»و

 .(ٔ)ٌمال فً األمر الذي ال تعلم حمٌمته، وفً المثل: زعموا مطٌة الكذب

                                                                                                                                                                               
عن أبً لبلبة أن أبا عبد هللا لال ألبً مسعود أو أبو مسعود لال  ؼرٌب بهذا اللفظ، والموجود فً الحدٌث(ٔ)

 ألبً عبد هللا ما سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً زعم؟ لال: "ببس مطٌة الرجل".
 (.2ٕ٘٘/ٕٔٓ/1)« اإلرواء» -صحٌح لؽٌره 
 (، البخاري52ٕٗداود ) أبو طرٌمه ،ومن2ٖٙ-ٖٙٙ/1شٌبة  أبً ابن، و5ٓٗ/1ٖ(:صٖٖٕٓٗأخرجه أحمد)
والمثانً"  فً "اآلحاد عاصم أبً (، ابنٖٖٗٔالشهاب" ) فً "مسند ( ،والمضاع2ًٕٙالمفرد" ) فً "األدب

المشكل"  فً "شرح ،والطحاويٙٗ-٘ٗ/ٖالظراؾ"  فً "النكت فً "مسنده" كما سفٌان بن ( ،والحسن251ٕ)
(ٔ1٘).  

 باب: فٌمول ( كتاب: األدب،52ٕٗداود" ) أبً انظر: سننوفً خبر أبً داود وؼٌره: "زعموا ببس الرجل". 
 2ٕٔفً "الزهد" ص  المبارن (. وابن2ٖٙ) ٕٙٙالمفرد" ص  فً "األدب البخاري زعموا. رواه الرجل
 (.1ٙٙالصحٌحة" ) "السلسلةفً  األلبانً . وصححهٔٓٗ/ ٘(. وأحمد 22ٖ)

 ومعناه: أن من أكثر الحدٌث بما ٌعلم صدله لم ٌإمن علٌه الكذب فمد ٌستعمل فً المول المحمك.
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٖٗالوجٌز: (ٖ)
 .52ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(5)
 .ٖٖٓ/ ٕواألثر"  الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة(ٓٔ)
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 .(ٕ)، بالٌاء«ٌمول»ولرأ ٌعموب:
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تسلٌة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم حٌث ذُكر له مآل  -ٔ

 المكذبٌن له.
فوابدها: التحذٌر من الشرن؛ ألن المشرن سوؾ ٌُوبَّخ فً ٌوم ال ٌستطٌع الخبلص ومن  -ٕ

 فٌه.
 ومنها: إثبات ٌوم المٌامة، ٌوم الحشر. -ٖ
ومنها: أن الحشر عام شامل، ال ٌشذّ عنه أحد، ال مإمن وال كافر، وال بر وال فاجر؛  -ٗ

 حٌث أكده هللا عز وجل بموله: ﴿َجِمٌعًا﴾.
ٌَْن شَُرَكاُإكُُم﴾.ومنها: توبٌخ أولبن الم -٘  شركٌن حٌث ٌُمال لهم فً هذا المجمع العظٌم: ﴿أَ
ومنها: أن هذه اآلٌة تدل على أن األصنام ال تنفع عابدٌها؛ ألنها ال تنصرهم فً هذا  -ٙ

ِ َحَصُب َجَهنََّم﴾، أي:  المولؾ، بل لد لال هللا عز وجل: ﴿إِنَّكُْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 ا فً وسطها.تحصبون به

ومنها: أن أولبن العابدٌن لهذه األصنام لٌس عندهم حجة وال برهان، وإنما هً مجرد  -2
 ٌكون فً لول ال دلٌل له. -فً الؽالب-دعوى تُإخذ من لوله: ﴿تَْزعُُموَن﴾، والزعم 

 
 المرآن

ِ َربِّنَا َما كُن ا  [ٖٕ({ ]األنعام : ُٖٕمْشِرِكٌَن ) }ثُم  لَْم تَكُْن فِتْنَتُُهْم إاِل  أَْن لَالُوا َوّللا 
 التفسٌر:

ثم لم تكن إجابتهم حٌن فتنوا واختبروا بالسإال عن شركابهم إال أن تبرإوا منهم، وألسموا باهلل 

 ربهم أنهم لم ٌكونوا مشركٌن مع هللا ؼٌره.
حٌن اختبروا بهذا [، أي:"ثم لم ٌكن جوابهم ٖٕلوله تعالى:}ثُمَّ لَْم تَكُْن فِتْنَتُُهْم{ ]األنعام :  

 .(ٖ)السإال ورأوا الحمابك"
 .(ٗ)أي : حجتهم" لال ابن كثٌر:" 
 فً اآلٌة الكرٌمة،أربعةألوال :«الفتنة»وفً معنى 

. وهو مروي (ٙ)، ومماتل(٘)أحدها : ٌعنً معذرتهم ، فسماها فتنة لحدوثها عن الفتنة ، لاله لتادة
 .(2) عن ابن عباس اٌضا

 .(1)فالمعنى:اعتذروا بما هو مهلن لهم، وسبب لفضٌحتهم"لال ابن األنباري:"  
ٌَّتُهم التً ألزمتهم الحجة وزادتهم البمة ، لاله عطاء  والثانً: أنها بمعنى البلٌة، ٌعنً: بَِل

 .(ٓٔ)، وأبو عبٌد الماسم بن سبلم(5)الخراسانً
 -(ٕٔ)ه اآلخرفً لول-، ولتادة(ٔٔ)والثالث: أنها بمعنى الكبلم والمول. وهذا لول ابن عباس

 .(ٔ)والضحان

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٙ/5منحة الباري بشرح صحٌح البخاري: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .55ٕ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘٘٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٔ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙٔ/ٕزاد المسٌر: (1)
 .2ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٔ21انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٙٔ/ٕ، وزاد المسٌر:ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .55ٕ/ٔٔ(:صٖٖٙٔٔ( ، و)ٖٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .55ٕ/ٔٔ(:صٖٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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والرابع: أنها بمعنى االفتتان، والمعنى: لم تكن عالبة فتنتهم، وهو شركهم. وهذا معنى لول 
 .(ٕ)الزجاج
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : معناه : ثم لم ٌكن لٌلهم عند فتنتنا  

لالوا وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، فوضعت إٌاهم ، اعتذاًرا مما سلؾ منهم من الشرن باهلل }إال أن 
، االختبار واالبتبلء ، «الفتنة»، لمعرفة السامعٌن معنى الكبلم. وإنما «المول»موضع « الفتنة»

التً هً « الفتنة»ولكن لما كان الجواب من الموم ؼٌَر والع هنالن إال عند االختبار ، وضعت 
 .(ٖ)االختبار ، موضع الخبر عن جوابهم ومعذرتهم"

 : (ٗ)[،  خمس لراءاتٖٕفً لوله:}ثُمَّ لَْم تَكُْن فِتْنَتُُهْم{ ]األنعام : و
، }إال أن لالوا{ «ٌكن»بالنصب خبر« فتنتهم»بالٌاء، «ٌكن»لرأ حمزة والكسابً:

 اسمها، أي إال لولهم، فهذه لراءة بٌنة. 
، بالنصب،}إال أن لالوا{، أي: إال «فتنتهم»بالتاء« تكن»ولرأ أهل المدٌنة وأبو عمرو

 ممالتهم. 
 ،}إال أن لالوا{. «فتنتهم -بدل لوله}ثم لم تكن{  -وما كان»ولرأ أبً وابن مسعود:

ولرأ ابن عامر وعاصم من رواٌة حفص، واألعمش من رواٌة المفضل، والحسن 
 ، والخبر}إال أن لالوا{.«تكن»بالرفع اسم« فتنتهم» بالتاء، « نثم لم تك:»ولتادة وؼٌرهم 

، ألنها بمعنى «الفتنة»، بالرفع، وٌذكر «فتنتهم»، بالٌاء،«ثم لم ٌكن»والمراة الخامسة:
 .[2ٕ٘الفتون، ومثله لوله تعالى:}فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى{ ]البمرة : 

ِ َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}إِالَّ أَ   [، أي:" ألسموا كاذبٌن ْٖٕن لَالُوا َوَّللاَّ
 .(٘)بمولهم وهللا ٌا ربنا ما كنا مشركٌن"

ٌعنً بموله :}ما كنا مشركٌن{، ما كنا ندعو لن شرًٌكا ، وال ندعو لال الطبري:" 

 .(ٙ)سوان"
ه لما رأوا من تجاوزه ومؽفرته للمإمنٌن. تبرءوا من الشرن وانتفوا من لال المرطبً:" 

لال ابن عباس: ٌؽفر هللا تعالى ألهل اإلخبلص ذنوبهم، وال ٌتعاظم علٌه ذنب أن ٌؽفره، فإذا 
رأى المشركون ذلن، لالوا إن ربنا ٌؽفر الذنوب وال ٌؽفر الشرن فتعالوا نمول إنا كنا أهل ذنوب 

موا الشرن فاختموا على أفواههم، فٌختم على ولم نكن مشركٌن، فمال هللا تعالى: أما إذ كت
أفواههم، فتنطك أٌدٌهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ٌكسبون، فعند ذلن ٌعرؾ المشركون أن هللا ال 
ٌكتم حدٌثا، فذلن لوله: }ٌومبذ ٌود الذٌن كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم األرض وال 

 .(2)["ٌٕٗكتمون هللا حدٌثا{]النساء: 
 وتؤوٌل هذه اآلٌة تؤوٌل حسن فً اللؽة لطٌؾ ال ٌفهمه إال من عرؾ الزجاج:"ولال  

معانً الكبلم وتصرؾ العرب فً ذلن، وهللا جل وعز ذكر فً هذهاأللاصٌص التً جرت فً 
أمر المشركٌن وهم مفتتنون بشركهم، أعلم هللا أنه لم ٌكن افتتانهم بشركهم، وإلامتهم علٌه إال أن 

ا منه، فحلفوا أنهم ما كانوا مشركٌن.ومثل ذلن فً اللؽة أن ترى إنسانا ٌحب تبرأوا منه وانتفو
 .(1)ؼاوٌا، فإذا ولع فً هلكةتبرأ منه، فتمول له ما كانت محبتن لفبلن إال أن انتفٌت منه"

فإن لٌل : كٌؾ كذبوا فً اآلخرة بجحود الشرن وال ٌصح منهم الكذب فً اآلخرة 
.والثانً : أنهم مصروفون عن المبابح ملجإون إلى تركها إِلزالة  ألمرٌن:أحدهما : أنه ال ٌنفعهم

                                                                                                                                                                               
 .55ٕ/ٔٔ(:ص2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙٔ/ٕ، وزاد المسٌر:ٕٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٕٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٕ٘٘-ٕٗ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٔٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٕمعانً المرآن: (1)
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التكلٌؾ عنهم ، ولو لم ٌلجإوا إلى ترن المبٌح وٌصرفوا عنه مع كما عمولهم وجب تكلٌفهم 
 لٌملعوا به عن المبٌح، وفً عدم تكلٌفهم دلٌل على إلجابهم إلى تركه .

 :(ٔ)لٌل : عن ذلن جوابان
 ِ  َربِّنآ َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن[، أي: فً الدنٌا عند أنفسنا العتمادنا فٌها أننا على أحدهما : أن لولهم :}َوَّللاَّ

 .(ٕ)صواب ، وإن ظهر لنا خطإه اآلن ، فلم ٌكن ذلن منهم كذباً ، لاله لطرب
لال الزمخشري:" وأما لول من ٌمول:معناه: ما كنا مشركٌن عند أنفسنا وما علمنا أنا  

ٌَْؾ َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{ ]األنعام : على خطؤ فً معتمدنا ، ٌعنى: فً (ٖ)[ٕٗ، وحمل لوله: }اْنُظْر َك
فً الدنٌا فتمحل وتعسؾ وتحرٌؾ ألفصح الكبلم إلى ما هو عى وإلحام، ألن المعنى الذي ذهبوا 
إلٌه لٌس هذا الكبلم بمترجم عنه وال منطبك علٌه، وهو ناب عنه أشد النبو. وما أدرى ما ٌصنع 

ُ َجِمًٌعا فٌََْحِلفُوَن لَهُ َكَما ٌَْحِلفُوَن لَكُْم َوٌَْحَسبُوَن أَنَّ م ُهْم ن ذلن تفسٌره بموله تعالى: }ٌَْوَم ٌَْبَعثُُهُم َّللاَّ
ٍء أاََل إِنَُّهْم هُُم اْلَكاِذبُوَن{ ]المجادلة :  ًْ { [، بعد لوله:}َوٌَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوهُْم ٌَْعلَُمونَ 1َٔعلَى َش

 .(ٗ)[، فشبه كذبهم فً اآلخرة بكذبهم فً الدنٌا"ٗٔ]المجادلة : 
والثانً : أن اآلخرة مواطن ، فموطن ال ٌعلمون ذلن فٌه وال ٌضطرون إلٌه ، وموطن ٌعلمون 

 .(٘)ذلن فٌه وٌضطرون إلٌه ، فمالوا ذلن فً الموطن األول ، لاله بعض متؤخري المتكلمٌن
ح ألنه ٌمتضً أن ٌكونوا فً الموطن األول مكلفٌن لال الماوردي:" وهذا لٌس بصحٌ 

لعدم اإِللجاء واالضطرار ، وفً الموطن الثانً ؼٌر مكلفٌن، ولد ٌعتل الجواب األول بموله 
ٌَْؾ َكذَبُواْ َعلَى أَنفُِسِهْم{، فؤخبر عنهم بالكذب ، وهم على الجواب  تعالى بعد هذه اآلٌة :}انظُْر َك

ٌب عن هذا االعتراض بجواب ثالث ، وهو أنهم أنكروا بؤلسنتهم ، األول ؼٌر كاذبٌن، ولد أُجِ 
 .(ٙ)فلما نطمت جوارحهم ألروا ، وفً هذا الجواب دخل ألنه لد كذبوا نُْطَك الجوارح"

 ٌحلفونثبلثة ألوال: وفً الولت الذي 

حلفوا، لاله أحدها: إذا رأوا أنه ال ٌدخل الجنة إال من كان مسلما، لالوا:تعالوا نكابر عن شركنا، ف
 . (2)ابن عباس
عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال: "أتاه رجل فمال: ٌا أبا عباس. سمعت هللا ٌمول:  

}وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، لال: أما لوله: }وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، فإنهم إذا رأوا أنه ال 
فٌختم على أفواههم، وتشهد أٌدٌهم ٌدخل الجنة إال أهل الصبلة، لالوا:تعالوا فلنجحد فٌجحدون، 

وأرجلهم، وال ٌكتمون هللا حدٌثا. فهل فً للبن اآلن شًء؟ إنه لٌس من المرآن شًء إال ولد 
 .(1)أنزل فٌه شًء، ولكن ال تعلمون وجهه"

والثانً: أنهم إذا دخلوا النار، ورأوا أهل التوحٌد ٌخرجون والذنوب تؽفر، فحلفوا واعتذروا، 
 . (ٓٔ)، ومجاهد(5)بٌرلاله سعٌد بن ج

 .(ٔٔ)والثالث: أنهم إذا سبلوا: أٌن شركاإكم؟تبرإوا، وحلفوا: ما كنا مشركٌن، لاله مماتل
ولال الضحان ، عن ابن عباس : هذه فً "المنافمٌن المشركٌن، وإنما سماهم هللا منافمٌن  

هاهنا فلعله أن ٌنفعنا ألنهم كتموا الشرن، وأظهروا اإلٌمان، فمالوا وهم فً النار: هلموا فلنكذب 

                                                             
 .ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 سٌؤتً تفسٌره. (ٖ)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٖانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٕانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .٘٘٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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كما نفعنا فً الدنٌا، فإنا كذبنا فً الدنٌا فنفعنا، حمنا دماءنا وأموالنا، فمالوا: ٌا ربنا ما كنا 
 .(ٔ)مشركٌن"
وفً هذا نظر ، فإن هذه اآلٌة مكٌة ، والمنافمون إنما كانوا بالمدٌنة ،  لال ابن كثٌر:" 

ُ َجِمٌعًا فٌََْحِلفُوَن لَهُ َكَما ٌَْحِلفُوَن لَكُْم والتً نزلت فً المنافمٌن آٌة المجادلة : } ٌَ  ْوَم ٌَْبعَثُُهُم َّللاَّ
ٍء أاَل إِنَُّهْم هُُم اْلَكاِذبُوَن{ ]المجادلة :  ًْ [ ، وهكذا لال فً حك هإالء : 1َٔوٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعلَى َش

ٌَْؾ َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم مَ  ٌَْن َما كُْنتُْم }اْنظُْر َك ا َكانُوا ٌَْفتَُروَن { َكَما لَاَل } ثُمَّ لٌَِل لَُهْم أَ
ُ ا ٌْبًا َكذَِلَن ٌُِضلُّ َّللاَّ ِ لَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبْل لَْم نَكُْن نَْدعُو ِمْن لَْبُل َش ْلَكافِِرٌَن{ تُْشِركُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٕ)["2ٗ،  2ٖ]ؼافر : 
ولرأ وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: }وهللا ربنا{ بالكسر فٌهما،  لرأ ابن كثٌر ونافع

 .(ٖ)حمزة والكسابى: }وهللا ربنا{ بالنصب
ومن نصب فعلى النداء، أي: ٌا ربنا، وهً لراءة حسنة، ألن فٌها معنى  لال المرطبً:" 

 .(ٗ)االستكانة والتضرع، إال أنه فصل بٌن المسم وجوابه بالمنادي"
 الفوابد:
فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة:أن أولبن الموم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوه وظنوه مفًٌدا، من  -ٔ

ِ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكٌَن﴾.  وهو: ﴿َوَّللاَّ
ٕ-  ،﴾ِ ومنها: إلرار هإالء المشركٌن بؤلوهٌة هللا وربوبٌة هللا؛ بؤلوهٌته فً لولهم: ﴿َوَّللاَّ

دوا حٌن نزل بهم  وربوبٌتهم فً لولهم: ﴿َرّبِنَا﴾ لكن هذا اإللرار ال ٌنفعهم لو أنهم وحَّ
ٌَْسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدهُُم  الموت، كما لال عز وجل: ﴿َولَ

 [.1ٔاْلَمْوُت لَاَل إِّنًِ تُْبُت اآْلَن﴾ ]النساء 
 
 المرآن

ٌَْف َكذَبُوا َعلَى أَنْ   [ٕٗ({ ]األنعام : ٕٗفُِسِهْم َوَضل  َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن )}اْنظُْر َك
 التفسٌر:
كٌؾ كذب هإالء المشركون على أنفسهم وهم فً اآلخرة لد تبرإوا من  -أٌها الرسول-تؤمل 

 الشرن؟ وذهب وؼاب عنهم ما كانوا ٌظنونه من شفاعة آلهتهم.
ٌَْؾ َكذَبُوا َعلَ    -أٌها الرسول-[، أي:" تؤمل ٕٗى أَْنفُِسِهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:}اْنُظْر َك

 .(٘)كٌؾ كذب هإالء المشركون على أنفسهم وهم فً اآلخرة لد تبرإوا من الشرن؟"
 .(ٙ)لال مجاهد:" بتكذٌب هللا إٌاهم" 

 .(2)عن ابن عباس لوله: "لال هللا: }انظر كٌؾ كذبوا على أنفسهم{ هنا فً المٌامة"
 .(1)الجوزي:" أي: باعتذارهم بالباطل"لال ابن  
 .(5)كذبهم على أنفسهم: تبربهم من الشرن" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)باعتذارهم بالباطل وتبرٌهم عن الشرن" لال البؽوي:أي:" 

                                                             
 .2ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٔ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٔ/ٕزاد المسٌر: (1)
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
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فً هذا الموضع ، النظر بالملب ، ال النظر بالبصر. « النظر:»ومعنى  لال الطبري:" 
وإنما معناه : تبٌن فاعلم كٌؾ كذبوا فً اآلخرة، ولال : }كذبوا{، ومعناه : ٌكذبون ، ألنه لما كان 

 .(ٔ)الخبر لد مضى فً اآلٌة لبلها ، صار كالشًء الذي لد كاَن وُوجد"
[، أي:" وذهب وؼاب عنهم ما ٕٗانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَ 
 .(ٕ)كانوا ٌظنونه من شفاعة آلهتهم"

ٌمول : وفارلهم األنداد واألصنام ، وتبرءوا منها ، فسلكوا ؼٌر سبٌلها ،  لال الطبري:" 
 .(ٖ)ألنها هلكت"
زال وذهب عنهم }ما كانوا ٌفترون{ من األصنام، وذلن أنهم كانوا  لال البؽوي:أي:" 

 .(ٗ)ٌرجون شفاعتها ونصرتها، فبطل كله فً ذلن الٌوم"
لال ابن الجوزي:" أي: ذهب ما كانوا ٌدعون وٌختلمون من أن االصنام شركاء هلل،  

 .(٘)وشفعاإهم فً اآلخرة"
 .(ٙ)، أى: ٌفترون إلهٌته وشفاعته"وؼاب عنهم }ما كانوا ٌفترون{ لال الزمخشري:أي:" 
 [، وجهان من التفسٌر:َٕٗعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام :  وفً لوله تعالى:} 

 .(2)أحدها: معناه: ما كانوا ٌكذبون فً الدنٌا. لاله ابن عباس
 .(1)والثانً: معناه: ماكانوا ٌشركون. لاله لتادة

أن ٌكذبوا حٌن ٌطلعون على حمابك األمور  لال الزمخشري:" فإن للت:كٌؾ ٌصح 
 وعلى أن الكذب والجحود ال وجه لمنفعته؟ 

للت: الممتحن ٌنطك بما ٌنفعه وبما ال ٌنفعه من ؼٌر تمٌٌز بٌنهما حٌرة ودهشا: أال 
تراهم ٌمولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولد أٌمنوا بالخلود ولم ٌشكوا فٌه، ونادوا 

 .(5)لٌمض علٌنا ربن ولد علموا أنه ال ٌمضى علٌهم"ٌا مالن 

والنظر فً لوله: }انظر{ ٌراد به نظر االعتبار، ثم لٌل: كذبوا بمعنى  ولال المرطبً:"
ٌكذبون، فعبر عن المستمبل بالماضً، وجاز أن ٌكذبوا فً اآلخرة ألنه موضع دهش وحٌرة 

ة، ألنها دار جزاء على ما كان فً وذهول عمل. ولٌل: ال ٌجوز أن ٌمع منهم كذب فً اآلخر
وإنما ذلن فً الدنٌا، فمعنى}وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{ على  -وعلى ذلن أكثر أهل النظر -الدنٌا

هذا: ما كنا مشركٌن عند أنفسنا، وعلى جواز أن ٌكذبوا فً اآلخرة ٌعارضه لوله: }َواَل ٌَْكتُُموَن 
َ َحِدٌثًا{ ]النساء :  رضة وال تنالض، ال ٌكتمون هللا حدٌثا فً بعض المواطن إذا [ ، وال معإَّٗللاَّ

شهدت علٌهم ألسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم بعملهم، وٌكذبون على أنفسهم فً بعض المواطن لبل 
 .(ٓٔ)شهادة الجوارح على ما تمدم"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن ما افتروه من الشرٌن هلل عز وجل سوؾ ٌضل عنهم مع  -ٔ

 طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها؛ لموله: ﴿َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن﴾.شدة 
ومنها: إن المإمن باهلل ٌعلم علم الٌمٌن أنه ال سبٌل إلى الفبلح والنجاة إال بالعمل الصالح  -ٕ

ن الذي ٌرضاه هللا،لال تعالى: }وما أموالكم وال أوالدكم بالتً تمربكم عندنا زلفى إال م

                                                             
 .ٖٔٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٔ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٔ1ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٔ12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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آمن وعمل صالحا فؤولبن لهم جزاء الضعؾ بما عملوا وهم فً الؽرفات آمنون{ 
[ ، فً حٌن ٌعتمد ؼٌره اعتمادات باطلة كاعتماد أن هللا أمر بصلب ابنه تكفٌرا 2ٖ]السبؤ:

عن خطاٌا البشر، أو ٌإمن بآلهة وٌعتمد أنها تحمك له ما ٌرٌد، وهً فً حمٌمتها ال تنفع 
}اْنُظْر  دا فبل ٌإمن بوجود خالك .. وكل هذه أمانً، لال تعالى:وال تضر، أو ٌكون ملح

ٌَْؾ َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{.  َك
 

 المرآن
ٌَْن َوَجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكن ةً أَْن ٌَْفَمُهوهُ َوِفً  آذَانِِهْم َوْلًرا َوإِْن ٌََرْوا كُل  آٌٍَة }َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع إِلَ

ِلٌ ({ َٕ٘ن )اَل ٌُْإِمنُوا بَِها َحت ى إِذَا َجاُءوَن ٌَُجاِدلُونََن ٌَمُوُل ال ِذٌَن َكَفُروا إِْن َدذَا إاِل  أََساِطٌُر اأْلَو 
 [ٕ٘]األنعام : 
 التفسٌر:

، فبل ٌصل إلى للوبهم؛ ألنهم بسبب -أٌها الرسول-ومن هإالء المشركٌن من ٌستمع إلٌن المرآن 
اتباعهم أهواءهم جعلنا على للوبهم أؼطٌة؛ لببل ٌفمهوا المرآن، وجعلنا فً آذانهم ثمبل وصمًما فبل 
تسمع وال تعً شٌبًا، وإن ٌروا اآلٌات الكثٌرة الدالة على صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌصدلوا بها، حتى إذا 

معاٌنة اآلٌات الدالة على صدلن ٌخاصمونن: ٌمول الذٌن جحدوا  بعد -أٌها الرسول-جاإون 
 آٌات هللا: ما هذا الذي نسمع إال ما تنالله األولون من حكاٌات ال حمٌمة لها.

 سبب النزول:
لال ابن عباس فً رواٌة أبً صالح: "إن أبا سفٌان بن حرب والولٌد بن المؽٌرة  

ة، وأمٌة وأبٌا ابنً خلؾ، استمعوا إلى رسول هللا والنضر بن الحارث، وعتبة وشٌبة ابنً ربٌع
 فمالوا للنضر: ٌا أبا لتٌلة ما ٌمول دمحم؟ لال: والذي جعلها بٌته ما أدري ما ٌمول، إال أنً -ملسو هيلع هللا ىلص  -

أرى ٌحرن شفتٌه ٌتكلم بشًء وما ٌمول إال أساطٌر األولٌن مثلما كنت أحدثكم عن المرون 
ضر كثٌر الحدٌث عن المرون األولى، وكان ٌحدث لرٌشا فٌستملحون حدٌثه، الماضٌة، وكان الن

 .(ٔ)فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
لال الكلبً: اجتمع أبو سفٌان بن حرب وأبو جهل بن  وفً السٌاق نفسه لال البؽوي:" 

هشام والولٌد بن المؽٌرة والنضر بن الحارث وعتبة وشٌبة ابنا ربٌعة وأمٌة وأبً ابنا خلؾ 
والحارث بن عامر، ٌستمعون المرآن فمالوا للنضر: ٌا أبا لتٌلة ما ٌمول دمحم؟ لال: ما أدري ما 

أساطٌر األولٌن، مثل ما كنت أحدثكم عن المرون ٌمول إال أنً أراه ٌحرن لسانه وٌمول 
الماضٌة، وكان النضر كثٌر الحدٌث عن المرون وأخبارها ، فمال أبو سفٌان: إنً أرى بعض ما 
ٌمول حما، فمال أبو جهل: كبل ال نمر بشًء من هذا، وفً رواٌة: للموت أهون علٌنا من هذا، 

 .(ٕ)فؤنزل هللا عز وجل: }ومنهم من ٌستمع إلٌن{"
ٌَْن{ ]األنعام : لوله تعالى:  [، أي:" أي ومن هإالء المشركٌن من ٕ٘}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع إِلَ

 .(ٖ)ٌصؽً إِلٌن ٌا دمحم حٌن تتلو المرآن"
 .(ٗ)حٌن تتلوا المرآن" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)أي : ٌجٌإون لٌسمعوا لراءتن" لال ابن كثٌر:" 
عادلٌن بربِّهم األوثاَن واألصناَم من لومن، ٌا دمحممن ومن هإالء ال لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)ٌستمع المرآن منن، وٌستمع ما تدعوه إلٌه من توحٌد ربن، وأمره ونهٌه"

                                                             
 عباس. ابن من ٌسمع لم صالح أبو. ٕ٘ٔ-ٕٗٔأسباب النزول: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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 .(ٔ)أفرد على اللفظ، ٌعنً المشركٌن كفار مكة" لال المرطبً:"
 .(ٕ)فى موضع جمٌع" -هاهنا-«من»لال أبو عبٌدة:" 
[، أي:" جعلنا على للوبهم َٕ٘عَلى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ ]األنعام : }َوَجعَْلَنا لوله تعالى: 

 .(ٖ)أؼطٌة لببل ٌفمهوا المرآن"
.  لال ابن أبً حاتم:"وروي، عن (ٗ)أما }أكنة{، فالؽطاء أكن للوبهم" لال السدي:" 

 .(٘)مجاهد، وعطٌة، والضحان، نحو ذلن"
 .(ٙ)فمهوه{: ال ٌفمهون الحك"وعن السدي اٌضا:" لوله: }أن ٌ 
 .(2)ٌعنً: الؽطاء عن الملب لببل ٌفمهوا المرآن" لال مماتل:" 
 .(1)أي : أؼطٌة لببل ٌفمهوا المرآن " لال ابن كثٌر:" 
 .(5)أؼطٌة أن ٌعلموه" لال البؽوي:أي:" 
عه، وال ٌفمه ما تمول وال ٌُوِعٌه للبَه، وال ٌتدبره، وال ٌصؽً له سم لال الطبري:أي:" 

لٌتفمهه فٌفهم حجج هللا علٌه فً تنزٌله الذي أنزله علٌن، إنما ٌسمع صوتن ولراَءتن وكبلمن، 
 .(ٓٔ)«"أكنة»وال ٌعمل عنن ما تمول، ألن هللا لد جعل على للبه:

أي: فعلنا ذلن بهم مجازاة على كفرهم. ولٌس المعنى أنهم ال ٌسمعون  لال المرطبً:"
وال ٌفمهون، ولكن لما كانوا ال ٌنتفعون بما ٌسمعون، وال ٌنمادون إلى الحك كانوا بمنزلة من ال 
ٌسمع وال ٌفهم، لوله }أن ٌفمهوه{، أي: ٌفهموه وهو فً موضع نصب، المعنى كراهٌة أن 

 .(ٔٔ)ٌفهموه، أو لببل ٌفهموه "
، وهو الؽطاء، مثل:ِسنان،وأسنة، ٌمال منه: أكننت الشًَء فً «كنان»جمع:«أكنة»والـ

ٌٌْض َمْكنُوٌن{]الصافات:  [ 5ٗنفسً، باأللؾ،وكننت الشًء، إذا ؼطٌته، ومن ذلن لوله تعالى: }بَ
 : (ٕٔ)عمربنؤبٌربٌعة، وهو الؽطاء، ومنه لول 

ٌٍْن، ِكنَانَُنا  ِظلُّ بُْرٍد ُمرَ  لتَْحَت َع  حَّ
 .(ٖٔ)ٌعنً: ؼطاُإهم الذي ٌكنُهم

                                                             
 .ٗٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕمجتز المرآن: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖ٘ٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 ومجاز ،1ٗٔ: ٔ األؼانً فً وهو ،ٕٙٔ - ٕ٘ٔ: دٌوانه فً التً لصٌدته من ولكنه دٌوانه، فً لٌس(ٕٔ)

 : أولها التً أبٌاته من. وؼٌرها ،( كنن) واللسان ،11ٔ ،ٙٗ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن
 ُمْحِولُ  اآليِ  َداِرسُ ...  َمْنِزلُ  المَلَبَ  ذَا َهاجَ 
  :أؼانٌه فً الفرج أبً رواٌة فً ولبله
ي تَْستَِحثّى أْرَسلَتْ  ٌْلَةً  َباتَ  أٌَُّنَا...  وتَْعذُل َوتُفَّدِ ٌْنَ  لَ ٌْنِ  بَ  ٌُوبَلُ  ؼُْصنَ
 :للبٌت ورواٌته
ٌٍْن، تَْحتَ   ُمَهْلَهل َعْصبٍ  بُْردُ ...  ٌُِكنَُّنا َع
 : جعفر وأبً عبٌدة أبً رواٌة وصحح بري، ابن ورواٌة
ٌٍْن، تَْحتَ  لُ  َعْصبٍ  بُْردُ ...  ِكنَانُنَا َع  ُمَرحَّ
 .الرحال تصاوٌر علٌه الذي الثٌاب، من المرحل"و. السحاب البٌت فً" العٌن"
 .11ٔ/ٔ، ومجاز المرآن:ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٔٔانظ}: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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[، أي:" وجعلنا فً آذانهم ثمبل وصمًما فبل ٕ٘}َوفًِ آذَانِِهْم َوْلًرا{ ]األنعام : لوله تعالى:
 .(ٔ)تسمع وال تعً شٌبًا"

ٌسمعونه بآذانهم، وال ٌعون منه شٌبا، كمثل البهٌمة التً تسمع النداء، وما  لال لتادة:" 
 .(ٕ)تدري ما ٌمال لها"
 .(ٖ)}وفً آذانهم ولرا{، لال: صمم"عن السدي:"

 .(ٗ)ٌعنً: ثمبل، فبل ٌسمعوا، ٌعنً: النضر" لال مماتل:" 
 .(٘)أي: ثمبل" لال المرطبً:"

وجعل فً آذانهم ثِمبل وصمًما عن فهم ما تتلو علٌهم، واإلصؽاء لما  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)تدعوهم إلٌه"
دلٌل على أن هللا تعالى ٌملب الملوب فٌشرح بعضها صمما وثمبل هذا  لال البؽوي:أي:" 

 .(2)للهدى، وٌجعل بعضها فً أكنة فبل تفمه كبلم هللا وال تإمن"
أي : صمما عن السماع النافع ، فَُهم كما لال تعالى : } َوَمثَُل الَِّذٌَن  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْنِعُك بَِما ال ٌَْسَمُع إِال ُدعَ  ًٌ فَُهْم ال ٌَْعِملُوَن[ )َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي  ( { ٕاًء َونَِداًء ] ُصمٌّ بُْكٌم عُْم
 .(1)["2ٔٔ]البمرة : 
 -بفتح الواو-الثمل ، ومنه :الَولَار إذا ثمل فً المجلس، ٌمال منه: ولرت أذنه «: الولر»و

تولر ولرا أي صمت، ولٌاس مصدره التحرٌن إال أنه جاء بالتسكٌن، ولد ولر هللا أذنه ٌمرها 
ولرا، ٌمال: اللهم لر أذنه. وحكى أبو زٌد عن العرب: أذن مولورة على ما لم ٌسم فاعله، فعلى 

 .(5)-بضم الواو-هذا: ولرت،
الحمل، ٌمال منه: نخلة مولر ومولرة إذا كانت ذات ثمر كثٌر. ورجل ذو «: الولر»و

 -بفتح الماؾ-، وولر ولارا -بضم الماؾ-لرة إذا كان ولورا بفتح الواو، وٌمال منه: ولر الرجل 

 .(ٓٔ)أٌضا
واألكنة على الملوب، والولر فً اآلذان: مثل فً نبو للوبهم  لال الزمخشري:" 

ومسامعهم عن لبوله واعتماد صحته. ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو لوله: }وجعلنا{ للداللة 
ا كانوا ٌنطمون به على أنه أمر ثابت فٌهم ال ٌزول عنهم، كؤنهم مجبولون علٌه. أو هً حكاٌة لم

ٌْنَِن ِحَجاٌب{ ]فصلت :  نِنَا َوبَ ٌْ  .(ٔٔ)["٘من لولهم:}َوفًِ آذَانِنَا َوْلٌر َوِمْن بَ
، أي: جعل فً آذانهم ما سدها عن -بكسر الواو-«ولرا»ولرأ طلحة بن مصرؾ 

 .(ٕٔ)استماع المول على التشبٌه بولر البعٌر، وهو ممدار ما ٌطٌك أن ٌحمل
[، أي:" وإن ٌروا اآلٌات ٌََٕ٘رْوا كُلَّ آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا بَِها{ ]األنعام :  }َوإِنْ لوله تعالى:

 .(ٖٔ)الكثٌرة الدالة على صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌصدلوا بها لفرط العناد"
 .(ٗٔ)"-عز وجل -ٌعنً: انشماق الممر، والدخان فبل ٌصدلوا بؤنها من هللا لال مماتل:" 

                                                             
 .ٖٓٔالتفسٌرالمٌسر: (ٔ)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٗٓٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٖٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٙٓ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٖ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٗٓٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٓٔالتفسٌرالمٌسر: (ٖٔ)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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ي : مهما رأوا من اآلٌات والدالالت والحجج البٌنات ، ال ٌإمنوا بها. أ لال ابن كثٌر:" 
ًٌْرا ألْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم  ُ فٌِِهْم َخ فبل فَْهم عندهم وال إنصاؾ ، كما لال تعالى : } َولَْو َعِلَم َّللاَّ

 .(ٔ)["ٖٕلَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضوَن { ]األنفال : 
 .(ٕ)ٌروا كل آٌة{ ، من المعجزات والدالالت"}وإن  لال البؽوي:" 

أخبر هللا تعالى بعنادهم ألنهم لما رأوا الممر منشما لالوا: سحر، فؤخبر  لال المرطبً:"
 .(ٖ)هللا عز وجل بردهم اآلٌات بؽٌر حجة"

 .(ٗ)لال السمعانً:" وهذا فً لوم مخصوصٌن، علم هللا أنهم ال ٌإمنون"
وهذا ؼاٌة الظلم والعناد، أن اآلٌات البٌنات الدالة على الحك، ال ٌنمادون  لال السعدي:"

 .(٘)لها، وال ٌصدلون بها، بل ٌجادلون بالباطل الحك لٌدحضوه"
ِلٌَن{ لوله تعالى: ٌَمُوُل الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ }َحتَّى إِذَا َجاُءوَن ٌَُجاِدلُونََن 

بعد معاٌنة اآلٌات الدالة على صدلن  -أٌها الرسول-[، أي:" حتى إذا جاإون ٕ٘]األنعام : 
ٌخاصمونن: ٌمول الذٌن جحدوا آٌات هللا: ما هذا الذي نسمع إال ما تنالله األولون من حكاٌات ال 

 .(ٙ)حمٌمة لها"
ى حمٌمة ما ٌمول : حتى إذا صاروا إلٌن بعد معاٌنتهم اآلٌات الدالة عل لال الطبري:"

ِ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا سمعوا  ًّ جبتهم به، ٌخاصمونن الذٌن جحدوا آٌات هللا وأنكروا حمٌمتها ، ٌمولون لنب
لون" حجج هللا التً احتجَّ بها علٌهم ، وبٌانَه الذي بٌَّنه لهم : ما هذا إال ما كتبه األوَّ
(2). 

بالباطل } ٌَمُوُل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا أي ٌحاجونن وٌناظرونن فً الحك  لال ابن كثٌر:" 
ِلٌَن {، أي : ما هذا الذي جبت به إال مؤخوذ من كتب األوابل ومنمول عنهم" إِال أََساِطٌُر األوَّ
(1). 

هم المشركون ، ٌجادلون المسلمٌن فً الذَّبٌحة ، ٌمولون : أما ما ذبحتم لال ابن عباس:"
 .(5)هللا فبل تؤكلون! وأنتم تتَّبعون أمَر هللا تعالى ذكره"ولتلتم فتؤكلون ، وأما ما لتل 

المعنى: أنه بلػ تكذٌبهم اآلٌات إلى أنهم ٌجادلونن وٌناكرونن. وفسر  لال الزمخشري:"
مجادلنهم بؤنهم ٌمولون:}إن هذا إال أساطٌر األولٌن{، فٌجعلون كبلم هللا وأصدق الحدٌث، 

 .(ٓٔ)ٌب"خرافات وأكاذٌب، وهً الؽاٌة فً التكذ
}أساطٌر األولٌن{ أي: مؤخوذ من صحؾ األولٌن المسطورة، التً لٌست لال السعدي:"

عن هللا، والعن رسله. وهذا من كفرهم، وإال فكٌؾ ٌكون هذا الكتاب الحاوي ألنباء السابمٌن 
والبلحمٌن، والحمابك التً جاءت بها األنبٌاء والمرسلون، والحك، والمسط، والعدل التام من كل 

 .(ٔٔ)وجه، أساطٌر األولٌن؟"
 لوالن :  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفٌما كانوا ٌجادلون به النبً 

ِلٌَن{، لال  أحدهما : أنهم كانوا ٌجادلونه بما ذكره هللا تعالى من لوله عنهم}إِْن َهذَآ إِالَّ أََساِطٌُر األَوَّ
 .(ٕٔ)الحسن
 .(ٖٔ)ٌجادلونن فً المرآن بؤنه لٌس من هللا" لال مماتل:" 

                                                             
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٓٔالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 ، مختصرا.2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٗ، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٔٔ(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .٘٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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 .(ٔ)والثانً : هو لولهم : تؤكلون ما لتلتم وال تاكلون ما لتل ربكم ، لاله ابن عباس
 .(ٕ)مجادلتهم، لولهم: تؤكلون ما لتلتم، وال تؤكلون ما لتل هللا" لال المرطبً:"

ِلٌَن{، أي: أحادٌث األولٌن التً كانوا ٌسطرونها  لال الماوردي:" ومعنى:}أََساِطٌُر األَوَّ
 .(ٖ)ولٌل : أنه جادلهم بهذا النضر بن الحارث" فً كتبهم ،
}أساطٌر األولٌن{ ، ٌعنً: أحادٌثهم وألاصٌصهم، واألساطٌر جمع: لال البؽوي:" 

 .(ٗ)أسطورة، وإسطارة، ولٌل: هً الترهات واألباطٌل، وأصلها من سطرت، أي: كتبت"
 ، لوالن:«األساطٌر»وفً معنى 

 أحدهما: أنها ما سطر من أخبارهم وأحادٌثهم. 
 . (٘)روى أبو صالح عن ابن عباس لال: "أساطٌر األولٌن: كذبهم، وأحادٌثهم فً دهرهم"

 . (٘)دهرهم"
 .(ٙ)عن السدي لوله: "}إن هذا إال أساطٌر األولٌن{: أساجٌع األولٌن"
 .(2)عن لتادة:}أساطٌر األولٌن{، أي: أحادٌث األولٌن وباطلهم"

لحسن االخفش: "فبعضهم ٌزعم أن واحده :أسطورة، وبعضهم :إسطارة، وال ولال أبو ا
 .(1) أراه إال من الجمع الذي لٌس له واحد نحو: عبادٌد ومذاكٌر وأبابٌل"

ولال ابن لتٌبة: }أساطٌر األولٌن{ أخبارهم. وما سطر منها أي كتب. ومنه لوله:} َوَما  
دها سطر ثم أسطار، ثم أساطٌر جمع الجمع، مثل: لول [، أي: ٌكتبون. واحٌَْٔسطُُروَن{ ]الملم : 
 .(5)وألوال وألاوٌل"

 والمول الثانً: أن معنى أساطٌر األولٌن: الترهات. 
ِلٌنَ »لال أبو عبٌدة: "  ، واحدتها: أسطورة، وإسطارة لؽة، ومجازها مجار «أَساِطٌُر اأْلَوَّ

 . (ٔٔ)لٌس له نظام، ولٌس بشىء" (ٓٔ)التّرهات البسابس

ٌجعل واحدها: أسطورة وإسطارة، معناها: الترهات  (ٕٔ)ابن لتٌبة:"وأبو عبٌدة  لال
 .(ٗٔ)وهو الذي ال نظام له. ولٌس بشًء صحٌح" (ٖٔ)البسابس

وان لٌل: لم عابوا المرآن بؤنه أساطٌر األولٌن، ولد سطر األولون ما فٌه علم وحكمة، 
 وما ال عٌب على لابله؟ 
 : (٘ٔ)فعنه جوابان

 أحدهما: أنهم نسبوه إلى أنه لٌس بوحً من هللا. 

                                                             
 ، مختصرا.2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ5ٗ، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٔٔ(:ص1ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٙالمرطبً:تفسٌر  (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ52أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔ51أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٙ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .2ٖؼرٌب المرآن: (5)
.  البسابس هً الباطل، وربما لالوا ترهات البسابس، باإلضافةالبسابس: الكذب. والبسبس: المفر. والترهات (ٓٔ)

 .2ٕٖ/ٕانظر: اللسان:
 .2ٖ، وؼرٌب المرآن البن لتٌبة:1ٕ/ ٙ، وانظر: اللسان 15ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕ/ ٙانظر: اللسان (ٕٔ)
 البسابس لالوا: ترهات وربما الباطل، البسابس: هً "والبسبس: الكذب. والترهات 2ٕٖ/ 2اللسان  فً(ٖٔ)

 .باإلضافة"
 .2ٖؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .1ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
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والثانً: أنهم عابوه باإلشكال والؽموض، استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب األول 
 من التسطٌر، وعلى الثانً تكون بمعنى الترهات، ولد شرحنا معنى الترهات.« أساطٌر»تكون 
 الفوابد:
ٌَْن﴾،  من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه لٌس -ٔ كل مستمع بمنتفع؛ لموله: ﴿َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع ِإلَ

ٌَْن َحتَّى إَِذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَن لَالُوا ِللَِّذٌَن  اآلٌة. ومنهموله تعالى: ﴿َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع إَِل
 [،فبل ٌدرون ماذا لال.ٙٔأُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا لَاَل آِنفًا﴾ ]دمحم 

لتحذٌر من االستماع ببل انتفاع، وأن هذا دأب الكفار، وٌتفرع على هذا أنه ومنها: ا -ٕ
ٌنبؽً لئلنسان إذا استمع أن ٌتؤمل وٌتفكر فٌما استمع، ال سٌما إذا كان الكتاب والسنة 

 حتى ٌعرؾ معناه.
 وهُ﴾.ومنها: أن الفمه محله الملب؛ لموله: ﴿َوَجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَهُ  -ٖ
[، ٗٗومنها: أن عدم االنتفاع بالسماع كالصمم تماًما؛ لموله: ﴿فًِ آذَانِِهْم َوْلٌر﴾ ]فصلت  -ٗ

بل صاحب الصمم معذور، والذي ال ٌنتفع بما سمع ؼٌر معذور؛ ألن صاحب الصمم 
 إذا لم ٌسمع؛ هذا من آفة حلّت به.

ا شاهدوا؛ لموله: ﴿َوإِْن ومنها: أن هإالء الكفار ال ٌنتفعون بما سمعوا وال ٌنتفعون بم -٘
ٌََرْوا ُكلَّ آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا بَِها﴾؛ واآلٌات نوعان: آٌات لدرٌة، وآٌات شرعٌة، فمن اآلٌات 
المدرٌة ما ٌحدثه هللا عز وجل فً الكون كانشماق الممر، وهبوب الرٌاح التً أرسلها هللا 

شٌاء كثٌرة ال تُحصى، عز وجل على األحزاب، وكذلن نزول المطر، وامتناع المطر، أ
ثم الشمس والممر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها من آٌات هللا الكونٌة،  وأما 

عرفت ما فٌه من  -وأشرفه المرآن-آٌات هللا الشرعٌة فهً الوحً، إذا تؤملت الوحً 
هللا  اآلٌات العظٌمة فً األخبار واألحكام؛ فالمإمن ٌنتفع وؼٌر المإمن ال ٌنتفع حتى لال

[ ال ٗٗعز وجل: ﴿َوإِْن ٌََرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َسالًِطا ٌَمُولُوا َسَحاٌب َمْركُوٌم﴾ ]الطور 
ٌصّدلون بؤنه عذاب، ومن ذلن ما ٌحدث فً زمننا اآلن، العواصؾ والمواصم 
والفٌضانات والزالزل هً عند لوم من األمور الطبٌعٌة التً ال تدل على التهدٌد 

ومن مشابهة الكفار فً أنهم: ﴿إِْن  -نسؤل هللا العافٌة -وذلن من رٌن الملوب والتخوٌؾ،
 ٌََرْوا ُكلَّ آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا بَِها﴾.

ومنها: أن هللا عز وجل ٌُرسل اآلٌات تؤًٌٌدا للرسل وتخوٌفًا لمخالفٌهم كما لال عز وجل:  -ٙ
ِه آٌَاٌت ِمْن َربِّهِ  ٌْ ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذٌٌر ُمبٌٌِن ) ﴿َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ ( ٓ٘لُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ

ٌِْهْم﴾ ]العنكبوت  ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتَْلى َعلَ [، ولال عز وجل: ٔ٘، ٓ٘أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلَنا َعلَ
ٌْنَا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها َوَما نُ  [، 5ْ٘رِسُل بِاآْلٌَاِت إِالَّ تَْخِوٌفًا﴾ ]اإلسراء ﴿َوآتَ

فاآلٌات التً ٌرسلها هللا عز وجل هً تؤٌٌد للرسل وتخوٌؾ لمخالفٌهم، ولكن كما للنا: 
 ال ٌنتفعون باآلٌات، فبل ٌإمنون بها. -نسؤل هللا العافٌة-إن هإالء المخالفٌن 

علٌه الصبلة والسبلم، وٌجادلون من ومنها: أن الكفار ٌجادلون المسلمٌن، ٌجادلون النبً  -2
اتبع النبً، لكن بالباطل لٌدحضوا به الحك، ولكن لٌبشر صاحب الحك الذي هو أهله أن 
النصر له؛ لمول هللا تعالى: ﴿بَْل َنْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعلَى اْلبَاِطِل فٌََْدَمؽُهُ فَإِذَا هَُو َزاِهٌك َولَكُُم 

ا تَِصفُوَن﴾ ]األ ٌُْل ِممَّ [، لكن هذا ٌحتاج إلى أمرٌن: إلى نٌة صادلة، وإلى علم 1ٔنبٌاء اْلَو
ٌدفع به شبهة المحتج، وال ٌجوز لئلنسان أن ٌدخل مع صاحب باطل ٌجادله ولٌس عنده 
علم؛ ألنه لو فعل لكانت الهزٌمة على الحك، فبل تدخل مع شخص فً مجادلة إال وأنت 

ً مجادلة مع شخص ذي بٌان تعرؾ كٌؾ تصٌبه مع إحسان النٌة، أما أن تدخل ف
فصٌح وشُبه لوٌة فبل تفعل؛ ألنن إن فعلت ُهزمت، وصارت هزٌمتن هزٌمة للحك الذي 

 تجادل عنه.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتعلم طرق الجدل؛ لموله: ﴿َحتَّى إِذَا َجاُءوَن ٌَُجاِدلُونََن﴾  -1

 الحك.فتعلّم ٌا أخً طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنُصرة 
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ومنها: أن المجادل بالباطل ٌلجؤ إلى المكابرة أو إلى التهدٌد إذا كان له سوء، المكابرة  -5
ِلٌَن﴾، وهذه مكابرة؛ ألن دعواهم  لال تعالى: ﴿ٌَمُوُل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَاِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

كرٌم لٌس لول البشر أنها أساطٌر األولٌن مكابرة ببل شن، وكل أحد ٌعرؾ أن المرآن ال
فضبًل عن أن ٌكون أساطٌر األولٌن، أما اللجوء إلى الموة فانظر إلى مجادلة فرعون 
ٌِْري أَلَْجعَلَنََّن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن﴾  وموسى حٌث لال له فرعون: ﴿لَبِِن اتََّخْذَت إِلًَها َؼ

َن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن﴾ [ فلجؤ إلى الموة واإلرهاب، وتؤمل لوله: ﴿أَلَْجعَلَنَّ 5ٕ]الشعراء 
[ ولم ٌمل: ألسجننن، إشارة إلى أنه ٌرٌد أن ٌظهر بمظهر الموة الذي 5ٕ]الشعراء 

 ٌسجن الناس، وعنده مساجٌن، فٌهدد موسى بؤنه سٌكون منهم.
 

 المرآن
 [ٕٙ({ ]األنعام : ْٕٙشعُُروَن )}َودُْم ٌَْنَهْوَن َعْنهُ َوٌَْنؤَْوَن َعْنهُ َوإِْن ٌُْهِلكُوَن إاِل  أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَ 

 التفسٌر:
وهإالء المشركون ٌنهون الناس عن اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واالستماع إلٌه، وٌبتعدون بؤنفسهم عنه، وما 

 إال أنفسهم، وما ٌحسون أنهم ٌعملون لهبلكها. -بصدهم عن سبٌل هللا-ٌهلكون 
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

؛: "نزلت فً أبً طالب، كان نهى المشركٌن أن -رضً هللا عنهما-عباس أحدهما: لال ابن 
 (ٕ). ]حسن لؽٌره[ وروي عن عطاء بن دٌنار(ٔ)وٌتباعد عما جاء به " -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌإذوا رسول هللا 

 نحو ذلن.
صلى هللا  -وعن الماسم بن مخٌمرة؛ لال: "نزلت فً أبً طالب كان ٌنهى عن النبً 

 . ]حسن لؽٌره[(ٖ)أن ٌإذي وال ٌصدق به " - علٌه وسلم

                                                             

 والواحدي ،-( ٖٔٗ ،ٖٓٗ/ ٕ" )النبوة دالبل" فً البٌهمً وعنه-( ٖ٘ٔ/ ٕ" )المستدرن" فً الحاكم أخرجه(ٔ)
 بن حمزة ثنا بكار بن بكر ثنا األصبهانً منده بن دمحم طرٌك من( ٗٗٔ ص" )النزول أسباب" فً والواحدي
 .به عباس ابن عن جبٌر بن سعٌد عن ثابت أبً بن حبٌب عن حبٌب
 :علتان فٌه ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا

 .عباس ابن سمع عمن: فمال سٌؤتً؛ كما الثوري عنه ورواه عنعنه، ولد مدلس ثابت؛ أبً بن حبٌب: األولى
 وؼٌرهم، حاتم أبً وابن الجارود، وابن حاتم، وأبو معٌن، وابن النسابً، ضعفه ضعٌؾ؛ بكار؛ بن بكر: الثانٌة
 .وؼٌرها( 21ٔ رلم 1ٗ/ ٕ" )اللسان"و ،(2ٕٗٔ رلم ٖٖٗ/ ٔ" )المٌزان: "راجع

 فً الرزاق عبد فؤخرجه الثوري؛ الحافظ الثبت الثمة رواه كذا سعٌد؛ من ٌسمعه لم حبٌب أن: والصواب
 دالبل" فً والبٌهمً ،ٖٖٔ/ٔٔ(:ص2ٕٖٔٔ" )البٌان جامع" فً الطبري طرٌمه ومن-( ٕٙٓ/ ٕ/ ٔ" )التفسٌر"

 ،2ٕٙٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،(ٓٔٔ/ 2) أخرى طرٌك من -أٌضاً - والطبري ،-( ٖٓٗ/ ٕ" )النبوة
 الثوري عن طرق من -( ٖٓٗ/ ٕ" )النبوة دالبل" فً البٌهمً وعنه-( ٖ٘ٔ/ ٕ) والحاكم ،(2ٔ55 رلم 22ٕٔ
 .به عباس ابن سمع عمن ثابت أبً بن حبٌب عن -( ٕٗٙ/ 2ٓٔ - ٙٓٔ" )تفسٌره" فً وهذا-

 ابن عن حبٌب عن الربٌع بن لٌس طرٌك من( 1ٕٕٔ رلم ٗٓٔ/ ٕٔ" )الكبٌر" فً الطبرانً ورواه
 والصواب الحفظ، فً الثوري ٌعادل ال ضعٌؾ فمٌس كذلن؛ األمر ولٌس الموصول، شبه ترى كما وهذا عباس،
ً  أن  .االنمطاع فعلته ٌسمعه، لم حبٌبا

 !!صحٌح: الذهبً ولال ،"ٌخرجاه ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح: "فمال الحاكم، أما
 .ذكرنا ما وفاتهما

/ ٘" )سننه" فً منصور بن سعٌد أخرجه به؛ حبٌب عن شعٌب بن حماد تابعه: الثوري اإِلمام وتوبع
 (.تكملة - 12ٗ/ ٔٔ - ٓٔ

 .به ٌستشهد ضعٌؾ وحماد: للنا
 وابن حمٌد بن وعبد للفرٌابً نسبته وزاد( ٕٓٙ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً ذكره والحدٌث

 .مردوٌه وابن الشٌخ وأبً المنذر
 إلٌه. صحٌح ،بسندٖٗٔ/ٔٔ(:ص21ٖٔٔالطبري ) أخرجه(ٕ)

 للنا: وسندهضعٌؾ؛إلعضاله.
 الماسم عن خالد أبً بن إسماعٌل عن طرق من ،ٖٖٔ/ٔٔ(:ص2ٖٖٔٔالبٌان" ) فً "جامع الطبري أخرجه(ٖ)

 .به الماسم
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، وكانوا عشرة، فكانوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن سعٌد بن أبً هبلل؛ لال:" نزلت فً عمومة النبً 
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)أشد الناس معه فً العبلنٌة وأشد الناس علٌه فً السر"

وٌتباعدون بؤنفسهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  - والثانً: أنها: نزلت فً كفار مكة كانوا ٌنهون الناس عن اتباع دمحم
 .(٘)، وهو لول ابن عباس فً رواٌة الوالبً(ٗ)، والضحان(ٖ)، والسدي(ٕ)عنه، لاله دمحم بن الحنفٌة

وهإالء المشركون  [، أي:"ٕٙ}َوهُْم ٌَْنَهْوَن َعْنُهَوٌَْنؤَْوَن َعْنهُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص واالستماع إلٌه، وٌبتعدون بؤنفسهم عنه"ٌنهون الناس عن اتباع دمحم 

أي: ٌنهون الناس عن اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }وٌنؤون عنه{ ، أي: ٌتباعدون عنه  لال البؽوي:" 
 .(2)بؤنفسهم، نزلت فً كفار مكة"
وهم ٌنهون الناس عن المرآن أو عن الرسول علٌه الصبلة  لال الزمخشري:أي:"

 .(1)والسبلم واتباعه، وٌثبطونهم عن اإلٌمان به وٌنؤون عنه بؤنفسهم فٌضلون وٌضلون"
وهم: أي المشركون باهلل، المكذبون لرسوله، ٌجمعون بٌن الضبلل  لال السعدي:"

 .(5)ٌبعدون بؤنفسهم عنه"واإلضبلل، ٌنهون الناس عن اتباع الحك، وٌحذرونهم منه، و
النهً الزجر، والنؤي البعد، وهو عام فً جمٌع الكفار أي ٌنهون عن  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وٌنؤون عنه"
وروى أهل السٌر لال: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد خرج إلى الكعبة ٌوما وأراد أن ٌصلً، فلما  

: من ٌموم إلى هذا الرجل فٌفسد علٌه صبلته. فمام ابن -ال أبو جهللعنه هللادخل فً الصبلة ل
الزبعرى فؤخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فانفتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص من صبلته، ثم أتى أبا طالب 

ن؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: عبد عمه فمال: ٌا عم أال ترى إلى ما فعل بً، فمال أبو طالب: من فعل هذا ب
هللا بن الزبعرى، فمام أبو طالب ووضع سٌفه على عاتمه ومشى معه حتى أتى الموم، فلما رأوا 
أبا طالب لد ألبل جعل الموم ٌنهضون، فمال أبو طالب: وهللا لبن لام رجل جللته بسٌفً فمعدوا 

فمال: عبد هللا بن الزبعرى، فؤخذ أبو طالب فرثا حتى دنا إلٌهم، فمال: ٌا بنً من الفاعل بن هذا؟ 
ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثٌابهم وأساء لهم المول، فنزلت هذه اآلٌة:}وهم ٌنهون عنه 
وٌنؤون عنه{، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا عم نزلت فٌن آٌة، لال: وما هً؟ لال: تمنع لرٌشا أن تإذٌنً 

 :(ٔٔ)بو طالبوتؤبى أن تإمن بً، فمال أ

                                                                                                                                                                               

- بمجموعهما لؽٌره الحسن درجة إلى السابك عباس ابن حدٌث فٌرتمً ثمات، رجاله مرسل وهذا: للنا
 .أعلم وهللا ،-هللا شاء إن

 طول بعد فٌه نجده ولم- شٌبة أبً البن نسبته وزاد( ٕٓٙ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 .الشٌخ وأبً المنذر وابن -بحث
 ابن عن الولٌد ثنا خالد بن هشام ثنا أبً ثنا(: 2ٕٓٗ رلم 22ٕٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً ابن أخرجه(ٔ)

 .به عنه ٌزٌد بن خالد عن لهٌعة
 :بالعلل مسلسل جداً؛ ضعٌؾ سند وهذا: للنا

 .اإلعضال: األولى
 .الحفظ سٌا لهٌعة؛ ابن: الثانٌة
 .عنعنه ولد التسوٌة، تدلٌس ٌدلس مسلم بن الولٌد: الثالثة

 .ذكره بدون إسناد.ٕ٘ٔأسباب النزول للواحدي:انظر: (ٕ)
 .ذكره بدون إسناد.ٕ٘ٔانظر: أسباب النزول للواحدي:(ٖ)
 .ذكره بدون إسناد.ٕ٘ٔانظر: أسباب النزول للواحدي:(ٗ)
 ابن من ٌسمع لم وهو طلحة أبً بن الوالبً: هوعلً.ذكره بدون إسناد، وٕ٘ٔانظر: أسباب النزول للواحدي: (٘)

 عباس.
 .ٖٓٔالتفسٌرالمٌسر: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٗٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .٘ٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ ٔللبٌهمً  النبّوة ،ودالبل٘٘ٔوالمؽازي  السٌرانظر: األبٌات فً  (ٔٔ)
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 فلمَْد َصَدْلت وكُْنَت ثَمَّ أمٌناً                      ودعوتنً وَزَعْمَت أنََّن ناِصِحً
ٌِْر أَْدٌاِن البَِرٌِة ِدٌناً                          وعرضَت دٌناً لد عِلْمُت بؤنه  من خ
 َجْدتَنً َسْمحاً بذالن ُمِبٌناً لَوَ                           لوال الذََّماَمةُ أو أَُحاِذُر سُبَّةً 

 وابِشْر بذان ولَرَّ ِمنََن عٌوناً                    فاذهب ألمرن ما علٌن َؼَضاَضةٌ 
 حتى أُوسََّد فً التُّراِب َدفٌِناً                          وهللا لن ٌَِصلُوا إٌن بَِجْمِعهم

نعم دفع عنه بذان الؽل ولم ٌمرن مع  فمالوا: ٌا رسول هللا هل تنفع أبا طالب نصرته؟ لال:
نعلٌن من نارفً رجلٌهٌؽلً »الشٌاطٌن ولم ٌدخل فً جب الحٌات والعمارب، إنما عذابه فً 

، وأنزل هللا على رسوله:}فاصبر كما (ٔ)«منهما دماؼه فً رأسه وذلن أهون أهل النار عذابا
 .(ٕ)[ "ٖ٘صبر أولوا العزم من الرسل{ ]األحماؾ: 

لكل من بعد عن شًء :لد نؤى عنه ، فهو ٌنؤى نَؤًٌْا، ومسموع منهم :  والعرب تمول
نؤٌتَُن، بمعنى :نؤٌت عنن، وأما إذا أرادوا : أبعدتُن عنً ، لالوا : أنؤٌتن. ومن :نؤٌتن، بمعنى : 

 : (ٖ)نؤٌُت عنن ، لول الحطٌبة
ٌٍْؾ َخٌَاالَوأَْبَصْرَت مِ                       نَؤَتَْن أَُماَمةُ إال سَُإاال  ْنَها بَِط

(ٗ) 
 [، ثبلثة وجوه:ٕٙ}َوهُْم ٌَْنَهْوَن َعْنُهَوٌَْنؤَْوَن َعْنهُ{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

، (٘)، وٌتباعدون عنه فراراً منه ، لاله دمحم ابن الحنفٌة -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : ٌَْنَهون عن اتباع دمحم 
 .(5)وحبٌب بن ابً ثابت ،(1)، والضحان(2)، والسدي(ٙ)والحسن

 .(ٓٔ)وهذا المول أظهر" لال ابن كثٌر:"
ٌَْنَهون عن المرآن أن ٌُْعَمل بما فٌه ، وٌتباعدون من سماعه كٌبل ٌسبك إلى للوبهم العلم  والثانً : 

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)بصحته ، لاله مجاهد

                                                             
إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل نعلٌن من نار، ٌؽلً منهما دماؼه". من حدٌث ابن  الحدٌث:" (ٔ)

 . إسناده صحٌح.-رضً هللا عنهما-ابن عباس
فً  ( ،والبٌهمًٕٕٔمسلم ) طرٌمه ،ومن1٘ٔ-2٘ٔ/ٖٔشٌبة  أبً ، وابن12ٖ/ٗ(:صٖٕٙٙاخرجه أحمد)
 والصابػ( عن شٌبة أبً كبلهما )ابن الصابػ، إسماعٌل بن دمحم عن 51/ٔأبوعوانة  ،وأخرجه1ٖٗ/ٕ"الدالبل" 
 اإلسناد. عفان،بهذا
الحاكم:  به. ولول سلمة، بن حماد عن طرق من 1ٖٗ/ٕوالبٌهمً  ،1ٔ٘/ٗوالحاكم  ،51/ٔأبوعوانة  وأخرجه
 آنفا. تمدم كما مسلم أخرجه بٌن،فمد خطؤ ٌخرجاه، ولم مسلم شرط على صحٌح حدٌث هذا
( ،ومسلم ٔٙ٘ٙ،والبخاري )2ٕٔ/ٗأحمد  بشٌرعند بن النعمان عن الحدٌث فً طالب أبً ذكر دون الباب وفً
(ٕٖٔ. ) 

 ( .ٕٔٔ،ومسلم )ٖٔ/ٖأحمد  عند الخدري سعٌد أبً وعن
 .ٕٖٗ/ٕأحمد  عند هرٌرة أبً وعن
ذكره المرطبً فً تفسٌره، ولم ألؾ علٌه بهذا السٌاق. وما ذكره من شعر أبً طالب ذكره فً لصة مؽاٌرة  (ٕ)

، 5ٔ/ٕ، وابن الجوزي:2ٖٔ-ٖٙٔ/ٖ، والبؽوي فً تفسٌره:٘٘ٔلهذه المصة ابن إسحاق فً السٌر والمؽازي:
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٗوابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة:

، من لصٌدته التً مدح بها أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ، معتذًرا له من هجاء الزبرلان بن  ٖٔدٌوانه : (ٖ)
 بدر ، وبعد البٌت : 

ْبحِ إاِل َزَواال ٌَُروعَُن ِعْنَد الَمنَا ... ِم َوٌَؤْبَى َمَع الصُّ  َخٌَاال 
 وَصاال. ِكنَانٌَّةٌ ، َداُرَها َؼْربَةٌ ... تُِجدُّ ِوَصاال وتُْبِلً

 .ٖٙٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 ، ولم ألؾ علٌه.ٗٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔٔ(:صٖٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 ، ذكره دون إسناد.22ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 ، ذكره دون إسناد.22ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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 . (ٔ)اتباعه ، وهذا لول ابن عباس، وٌتباعدون عن  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : ٌنهون عن أذى دمحم 
 .(ٕ) ٌنهون، عن لتله" وروي عن دمحم بن كعب:

فنزلت هذه اآلٌة ، ، (ٖ)واستشهد مماتل بما دل على ذلن عن شعر أبً طالب السابك
، فمال له أبو طالب : أما أن أدخل فً دٌنن فبل ، لال ابن عباس :  -ملسو هيلع هللا ىلص-فمرأها علٌه النبً 

 .(ٙ)، والماسم(٘)، وبه لال عطاء (ٗ)المضاء فً اللوح المحفوظ""لسابك 
لال الطبري:" وأولى هذه األلوال بتؤوٌل اآلٌة ، لوُل من لال : تؤوٌلُه : }وهم ٌنهون  

عنه{، عن إتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص َمْن سواهم من الناس ، وٌنؤون عن اتباعه، وذلن أن اآلٌات لبلَها جرت 
المشركٌن العاِدلٌن به ، والخبِر عن تكذٌبهم رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، واإلعراض عما  بذكر جماعة

جاءهم به من تنزٌل هللا ووحٌه ، فالواجب أن ٌكون لوله : }وهم ٌنهون عنه{، خبًرا عنهم ، إذ لم 
ا ، ٌدّل على ٌؤتنا ما ٌُدلُّ على انصراؾ الخبر عنهم إلى ؼٌرهم. بل ما لبل هذه اآلٌة وما بعده

صحة ما للنا ، من أن ذلن خبر عن جماعة مشركً لوم رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دون أن ٌكون خبًرا 
عن خاّصٍ منهم"
(2). 

-وما ٌهلكون  [، أي:"ٕٙ}َوإِْن ٌُْهِلكُوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1)أنفسهم، وما ٌحسون أنهم ٌعملون لهبلكها" إال -بصدهم عن سبٌل هللا

أي: وما ٌهلكون إال أنفسهم بإصرارهم على الكفر، وحملهم أوزار الذٌن  لال المرطبً:" 
 .(5)ٌصدونهم"
 .(ٓٔ)أي: ال ٌرجع وبال فعلهم إال إلٌهم، وأوزار الذٌن ٌصدونهم علٌهم" لال البؽوي:" 

ال ٌتعداهم الضرر إلى ؼٌرهم، وإن كانوا ٌظنون أنهم ٌضرون  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
ٌمول : وما ٌهلكوَن بصّدهم عن سبٌل هللا ، وإعراضهم عن تنزٌله ، لال الطبري:"  

ه إال أنفسهم ال ؼٌرها ، وذلن أنهم ٌكِسبُونها بفعلهم ذلن ، سخط هللا وألٌم عماب -وكفرهم بربهم 
 .(ٕٔ)وما ال لِبَل لها به،وما ٌدرون ما هُْم مكسبوها من الهبلن والعطب بفعلهم"

 .(ٖٔ)ولن ٌضروا هللا وال عباده المإمنٌن، بفعلهم هذا، شٌبا" لال السعدي:أي:"
 .(ٗٔ)عباس: "}وإن ٌهلكون إال أنفسهم وما ٌشعرون{، لال:أبو طالب"عن ابن  
 الفوابد:
أن أعداء اإلسبلم ٌنهون عن اإلسبلم، ونهٌهم عنه ٌستلزم من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

أن ٌسلكوا كل طرٌك ٌُبِعد الناس عنه؛ ألن نهٌهم عنه نهً حمٌمً عن للب، وهذا ٌستلزم 
أن ٌسلكوا كل طرٌك ٌُبِعد الناس عن شرٌعة هللا، واألسالٌب فً هذا مختلفة لد تكون 

                                                             
 .ٖٖٔ/ٔٔ(:ص2ٕٖٔٔ)-(2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .22ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙ٘٘/ٔماتل بن سلٌمان:انظر: تفسٌر م (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
. وهو أبو عروة بن مخٌمرة الهمدانً الكوفً نزٌل دمشك ثمة فاضل مترجم له ٘ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)

 .ٕٖٓ/1له فً التهذٌب:
 .ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌرالمٌسر: (1)
 .1ٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .21ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٔٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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ق الفاسدة، أو بالتحرٌش بٌن الناس، أو بإٌراد الشكون، أو باألفكار الفاسدة، أو باألخبل
 ما أشبه ذلن.

ومنها: أن هإالء جمعوا بٌن الضبلل واإلضبلل، فاإلضبلل فً لوله:﴿ٌَْنَهْوَن﴾،  -ٕ
 ﴾.َوٌَْنؤَْونَ والضبلل فً لوله:﴿

 ومنها: أن كل من حاول إبطال الحك وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه. -ٖ
سبل الهبلن وهو ال ٌشعر، ولد بٌَّن هللا تعالى ذلن فً  ومنها: التحذٌر من سلون اإلنسان -ٗ

َ ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء﴾  لوله: ﴿أَفََمْن ُزٌَِّن لَهُ سُوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا فَإِنَّ َّللاَّ
 [.1]فاطر 

 

 المرآن
ٌْتَنَ  َب بِآٌَاِت َربِّنَا َونَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن }َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى الن اِر فَمَالُوا ٌَا لَ ا نَُردُّ َواَل نَُكذِّ

 [1ٕ({ ]األنعام : 1ٕ)
 التفسٌر:
هإالء المشركٌن ٌوم المٌامة لرأٌت أمًرا عظًٌما، وذلن حٌن ٌُْحبَسون  -أٌها الرسول-ولو ترى 

تلن األمور العظام على النار، وٌشاهدون ما فٌها من السبلسل واألؼبلل، ورأوا بؤعٌنهم 
واألهوال، فعند ذلن لالوا: ٌالٌتنا نُعاد إلى الحٌاة الدنٌا، فنصدق بآٌات هللا ونعمل بها، ونكون من 

 المإمنٌن.
أٌها -أي لو ترى  [، أي:"2ٕ}َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى النَّاِر{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)عرضوا على النار لرأٌت أمراً عظٌماً" هإالء المشركٌن ٌوم المٌامة إِذ  -الرسول
 .(ٕ)أي: دخلوا النار، والولوؾ: االطبلع على حمٌمة الشًء" لال السمعانً:" 
}ولو ترى{، ٌا دمحم، هإالء العادلٌن بربهم األصناَم واألوثاَن، الجاحدٌن لال الطبري:"أي: 

نبّوتن، الذٌن وصفت لن صفتهم إذ ُحبِسوا فً النار"
(ٖ). 

ولو ترى: ٌا دمحم المشركٌن }إذ ولفوا على النار{، أي: عاٌنوها وولفوا  الواحدي:"لال  
 .(ٗ)عندها، فهم مولوفون على أن ٌدخلوها"

ٌذكر تعالى حال الكفار إذا ولفوا ٌوم المٌامة على النار ، وشاهدوا ما  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)م واألهوال"فٌها من السبلسل واألؼبلل ، ورأوا بؤعٌنهم تلن األمور العظا

}ولو ترى{، جوابه محذوؾ تمدٌره: ولو ترى لرأٌت أمرا لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)شنٌعا،}ولفوا على النار{: أروها حتى ٌعاٌنوها"

وجواب }لو{ محذوؾ، لٌذهب الوهم إلى كل شً فٌكون أبلػ فً  لال المرطبً:" 
التخوٌؾ، والمعنى: لو تراهم فً تلن الحال لرأٌت أسوأ حال، أو لرأٌت منظرا هاببل، أو لرأٌت 

 .(2)أمرا عجبا وما كان مثل هذا التمدٌر"
}ولو ترى إذ ولفوا على النار{: جوابه محذوؾ، أي: لو تراهم حٌن لال البٌضاوي:" 

ٌولعون على النار حتى ٌعاٌنوها، أو ٌطلعون علٌها، أو ٌدخلونها فٌعرفون ممدار عذابها لرأٌت 
 .(1)أمرا شنٌعا"

                                                             
 ، ]بتصرؾ[.2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .52/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
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المخاطبة فٌه لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وجواب }لو{ محذوؾ، تمدٌره فً آخر هذه  لال ابن عطٌة:" 
أبلػ ألن المخاطب ٌترن  اآلٌة: لرأٌت هإالء أو مشمات أو نحو هذا، وحذؾ جوابها فً مثل هذا

مع ؼاٌة تخٌله، وولعت إذ فً موضع إذا التً هً لما ٌستمبل وجاز ذلن ألن األمر المتٌمن 
 .(ٔ)ولوعه ٌعبر عنه كما ٌعبر عن الماضً الولوع، و}ولفوا{، معناه: حبسوا"

 :(ٕ)[، ثبلثة وجوه2ٕ}إِْذ ُولِفُوا َعلَى النَّاِر{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً تفسٌر  
 أن ٌكونوا عاٌنوها. أحدها:

 والثانً: أن ٌكونوا علٌها وهً تحتهم.
وفً هذا السٌاق لال كعب: "ترفع جهنم ٌوم المٌامة كؤنها متن إهالة وتستوي ألدام  

الخبلبك، فٌنادي مناٍد: أن خذي أصحابن ودعً أصحابً، فتنخسؾ بهم ولهً أعرؾ بهم من 
 .(ٖ)ثٌابهم" الوالدة بولدها وتمر أولٌاء هللا تندى

 .(ٗ)والثالث: ٌعنً: حبسوا على النار. لاله الكلبً
 .(٘)والرابع: عرضوا على النار. لاله مماتل

 .(ٙ)الخامس: ٌعنً: جمعوا على ابوابها. لاله الضحان
معناه: أدخلوها فعرفوا ممدار عذابها، كما تمول فً الكبلم: لد ولفت على ما عند فبلن، ترٌد لد 

 .(2)لال الزجاج:وهو " األجود"فهمته وتبٌنته. 
 .(1)، على البناء للفاعل، من ولؾ علٌه ولوفا«ولفوا»ولرئ:  
َب ِبآٌَاِت َرّبِنَا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌْتََنا نَُردُّ َواَل نَُكّذِ لالوا: ٌالٌتنا  [، أي:"2ٕ}فَمَالُوا ٌَا لَ

 .(5)نُعاد إلى الحٌاة الدنٌا، فنصدق بآٌات هللا ونعمل بها"
ٌعنً: كفار لرٌش هإالء الرإساء تمنوا فمالوا:}ٌا لٌتنا نرد وال نكذب بآٌات  لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)ربنا{، ٌعنً: المرآن بؤنه من هللا"

فمال هإالء المشركون بربهم، إذ ُحبسوا فً النار:}ٌا لٌتنا نرّد{، إلى الدنٌا  لال الطبري:" 
حتى نتوب ونراجَع طاعة هللا، وال نكذّب بحجج ربنا وال نجحدها ، ونكون من المصّدلٌن باهلل 

 .(ٔٔ)وحججه ورسله، متَّبعً أمره ونهٌه"
 .(ٕٔ)نا رددنا أم لم نرد"المعنى: ٌا لٌتنا نرد، ونحن ال نكذب، بآٌات رب لال الزجاج:" 
ٌتمنون أن ٌردوا إلى الدار الدنٌا ، لٌعملوا عمبل صالحا ، وال ٌكذبوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)بآٌات ربهم وٌكونوا من المإمنٌن"

                                                             
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:٘ٔ/ٕ، والكشاؾ:5ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
 والحدٌث (،2٘ٙالبعث ) فً (،والبٌهم2ًٖ٘/ ٕ(،والحاكم )5ٖ٘ٔوالترمذي ) (،ٖٗٗ/ ٔأخرجه أحمد )(ٖ)

 .اإلسناد حسن
 .ٔٗٗ/ٔعزاه إلٌه السمرلندي فً البحر العلوم: (ٗ)
، وهو ابن سلٌمان  إذا اطلك، ٘ٓٗ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٔٗٗ/ٔعزاه إلٌه السمرلندي فً البحر العلوم: (٘)

َس ولم اجده فً تفسٌره لهذه اآلٌة، وإنما وجدت لوله فً تفسٌر لول ٌْ ه تعالى: }َولَْو تََرى إِْذ ُوِلفُوا َعَلى َربِِّهْم َلاَل أَلَ
 [.َٖٓهذَا بِاْلَحّكِ َلالُوا َبلَى َوَربَِّنا َلاَل فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن{ ]األنعام : 

تفسٌر مماتل بن لال مماتل:" }ولو ترى{ ٌا دمحم،}إذ ولفوا{، ٌعنً: عرضوا على ربهم...". ]انظر: 
 [.2٘٘/ٔسلٌمان:

 .٘ٓٗ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٔٗٗ/ٔعزاه إلٌه السمرلندي فً البحر العلوم: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .٘ٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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}ٌا لٌتنا نرد{: تم تمنٌهم. ثم ابتدءوا:}وال نكذب بآٌات ربنا ونكون من لال الزمخشري:" 
 هم لالوا: ونحن ال نكذب ونإمن على وجه اإلثبات. المإمنٌن{، واعدٌن اإلٌمان، كؤن
دعنً وال أعود، بمعنى دعنً وأنا ال أعود، تركتنً أو لم »وشبهه سٌبوٌه بمولهم:

 . (ٔ)«تتركنً
وٌجوز أن ٌكون معطوفا على:}نرد{، أو حاال على معنى: ٌا لٌتنا نرد ؼٌر مكذبٌن 

 وكابنٌن من المإمنٌن، فٌدخل تحت حكم التمنً.
 لت: ٌدفع ذلن لوله وإنهم لكاذبون ألن المتمنى ال ٌكون كاذبا. فإن ل

للت: هذا تمن لد تضمن معنى العدة، فجاز أن ٌتعلك به التكذٌب، كما ٌمول الرجل: لٌت 
هللا ٌرزلنً ماال فؤحسن إلٌن وأكافبن على صنٌعن، فهذا متمن فً معنى الواعد، فلو رزق ماال 

 .(ٕ)ذب، كؤنه لال: إن رزلنً هللا ماال كافؤتن على اإلحسان"ولم ٌحسن إلى صاحبه ولم ٌكافبه ك
لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو والكسابى وعاصم فى رواٌة أبى بكر :}وال نكذب{، 
}ونكون{ جمٌعا بالرفع، ولرأ ابن عامر وحمزة وعاصم فى رواٌة حفص }وال نكذب{، }ونكون{ 

ابن عامر، ولال هشام بن عمار بإسناده عن  ، هذه رواٌة ابن ذكوان عن أصحابه عن(ٖ)بنصبهما
 .(ٗ)عن ابن عامر }وال نكذب{ رفعا، }ونكون{ نصبا

تَنَا نَُردُّ فَبل نَُكذِّبَ »عن هارون لال: "فً حرؾ ابن مسعود: و ٌْ  .(٘)، بالفاء"«ٌَا لَ
إٌِماناً باهلل [، أي:"ونكون من المإمنٌن 2ٕلوله تعالى:}َونَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنعام : 

 .(ٙ)صادلا"
 .(2)ٌعنً: المصدلٌن بالمرآن" لال مماتل:" 
 .(1)أي: لد عاٌنا وشاهدنا ما ال نكذب معه أبدا" لال الزجاج:" 
 .(5)ٌتمنون الرد ]إلى الدنٌا[، لكً ٌإمنوا وٌصدلوا" لال الواحدي:" 

نهم وبٌنه أول ولو ردوا إلى الدنٌا لحٌل بٌنهم وبٌن الهدى، كما حلنا بٌ لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)مرة وهم فً الدنٌا"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: شدة ندم الكافرٌن إذا ُولِفوا على نار جهنم؛ لكونهم ٌتمنون أمًرا ال  -ٔ

 ٌمكن أن ٌكون.
ومنها: إثبات النار؛ وهً الدار التً أعدها هللا عز وجل للكافرٌن، ولد جاء فً  -ٕ

 معلوم لكثٌر من الناس. الكتاب والسنة من أصناؾ العذاب فٌها ما هو
ومنها: إثبات المول للناس بعد البعث، وأن اإلنسان بعد البعث ٌمول وٌفعل كما ٌمول  -ٖ

 فً الدنٌا وٌفعل.
ٌَاِت َرّبِنَا﴾. -ٗ َب بِآ  ومنها: إلرار هإالء بآٌات هللا عز وجل؛ لمولهم: ﴿َواَل نَُكذِّ
ن ٌكونوا مإمنٌن، ولكن ومنها أًٌضا: إلرارهم بؤنهم لٌسوا بمإمنٌن؛ ألنهم تمنوا أ -٘

 هذا ال ٌنفع؛ إذ لد انتهى كل شًء.

                                                             
دعنً وال أعود، أي فإنً ممن ال ٌعود، فإنما ٌسؤل الترن ولد أوجب على نفسه أن ال عودة له لال سٌبوٌه:" (ٔ)

 .[ٗٗ/ٖالبتة ترن أو لم ٌترن، ولم ٌرد أن ٌسؤل أن ٌجتمع له الترن وأن ال ٌعود".]الكتاب:
 .٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
.]انظر: ب التمنً، ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من المإمنٌنوذلن بإضمار "أن" على جوا (ٖ)

 [.٘ٔ/ٕالكشاؾ:
 .ٕ٘٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص1ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 ، ]بتصرؾ[.2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٕٙ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .21ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ومنها: جواز حذؾ المعلوم، والمعنى: جوازه لؽة، وفً هذا ٌمول ابن مالن رحمه  -ٙ
 :(ٔ)هللا

ٌٌْدِعْنَدَمْنِعْنَدكَُما  َوَحْذُؾ َما ٌُْعلَُم َجاِبٌز َكَما تَمُولَُز
فً الخبر: "زٌد" جوابا لمن لال: "من  ٌعنً ما علم من المبتدأ والخبر جاز حذفه، فمثال ذلن

[ أي كذلن. ٖ٘عندن؟ " واألصل: "زٌد عندي". ومثله لوله تعالى: }أُكُلَُها َدابٌِم َوِظلَُّها{ ]الرعد:
ومثاله فً المبتدأ لولن: "دنؾ" جوابا لمن لال: "كٌؾ زٌد؟ " واألصل: زٌٌد دنٌؾ، فاستؽنى عن 

ٌَْها{ ]فصلت: ذكر زٌد للعلم به، ومثله: }َمْن َعِملَ  [ أي فعمله َٙٗصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَ
 وإساءته.

 .(ٕ)فإن لم ٌعلم بمرٌنة دالة علٌه لم ٌجز حذفه
 

 المرآن
({ 4ٕ)}بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِن ُهْم لََكاِذبُوَن 

 [4ٕ]األنعام : 
 التفسٌر:

لٌس األمر كذلن، بل ظهر لهم ٌوم المٌامة ما كانوا ٌعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به 
الرسل فً الدنٌا، وإن كانوا ٌظهرون ألتباعه خبلفه. ولو فرض أن أعٌدوا إلى الدنٌا فؤمهلوا 

م: لو رددنا إلى الدنٌا لم نكذب بآٌات لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذٌب. وإنهم لكاذبون فً لوله
 ربنا، وكنا من المإمنٌن.

[، أي:" لٌس األمر كذلن، 1ٕلوله تعالى:}َبْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل{ ]األنعام :  
بل ظهر لهم ٌوم المٌامة ما كانوا ٌعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل فً الدنٌا، 

 .(ٖ)وا ٌظهرون ألتباعه خبلفه"وإن كان
ٌمول: بل بدا لهم ما كانوا ٌخفون من أعمالهم السٌبة التً كانوا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ٌخفونها"من لبل ذلن فً الدنٌا، فظهرت"
لال السمعانً:" أي: ظهر لهم ما أخفوا من لبل من تبربهم عن الشرن بمولهم: }وهللا  

ا لالوا ذلن؛ ٌختم هللا على أفواههم، وتنطك جوارحهم ربنا ما كنا مشركٌن{؛ وذلن أنهم إذ
 .(٘)بشركهم؛ فٌبدو لهم ما كانوا ٌخفون من لبل"

من لبابحهم وفضابحهم فً صحفهم وبشهادة  لال الزمخشري: أي:}ماكانوا ٌخفون{ " 
جوارحهم علٌهم، فلذلن تمنوا ما تمنوا ضجرا، ال أنهم عازمون على أنهم لو ردوا آلمنوا. ولٌل: 
هوفً المنافمٌن وأنه ٌظهر نفالهم الذي كانوا ٌسرونه. ولٌل: هو فً أهل الكتاب وأنه ٌظهر لهم 

 .(ٙ)"ما كانوا ٌخفونه من صحة نبوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
}بل{ تحته رد لمولهم، أي: لٌس األمر على ما لالوا إنهم لو ردوا آلمنوا، لال البؽوي:" 

بل بدا لهم، ظهر لهم، }ما كانوا ٌخفون{ ٌسرون، }من لبل{ فً الدنٌا من كفرهمومعاصٌهم، 
، فؤخفوا شركهم ( ٖٕولٌل: ما كانوا ٌخفون وهو لولهم "وهللا ربنا ما كنا مشركٌن" )األنعام، 

وكتموا حتى شهدت علٌهم جوارحهم بما كتموا وستروا، ألنهم كانوا ال ٌخفون كفرهم فً الدنٌا، 
 .(2)إال أن تجعل اآلٌة فً المنافمٌن"

                                                             
 .1ٔالفٌة ابن مالن: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٔانظر: إرشدا الساري إلى حل ألفٌة ابن مالن: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
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 .(ٔ)عن لتادة فً لوله:"}بل بدا لهم ما كانوا ٌخفون من لبل{، لال: من أعمالهم"و
 [، وجوه:1َٕكانُوا ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل{ ]األنعام : لوله تعالى:}َبْل بََدا لَُهْم َما وفً  

 .(ٕ)أحدها : بدا لهم وبال ما كانوا ٌخفون
 .(ٖ)لال المبرد:" لال المبرد: بدا لهم جزاء كفرهم الذي كانوا ٌخفونه"

 .(ٗ)والثانً : بدا لهم ما كان ٌخفٌه بعضهم عن بعض ، لاله الحسن
ا وعظهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص خافوا وأخفوا ذلن الخوؾ لببل وعلٌه فإن:" المراد الكفار وكانوا إذ
 .(٘)ٌفطن بهم ضعفاإهم، فٌظهر ٌوم المٌامة"

والثالث : بدا لؤلتباع مما كان ٌخفٌه الرإساءعنهم من أمر البعث والمٌامة، ألن بعده::}ولالوا إن 
 .(ٙ)هً إال حٌاتنا الدنٌا وما نحن بمبعوثٌن{

 .(2)أعمالهم فً اآلخرة، التً أخفوها فً الدنٌا. لاله السديوالرابع: بدت لهم 
ظهر لهم ما كانوا ٌجحدونه من الشرن فٌمولون: }وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، فٌنطك  والخامس:

 .(1)هللا جوارحهم فتشهد علٌهم بالكفر فذلن حٌن }بدا لهم ما كانوا ٌخفون من لبل{. لاله أبو روق
 .(1)روق

م{ ما كانوا ٌكتمونه من الكفر، أي بدت أعمالهم السٌبة كما لال:}وبدا لهم ولٌل: }بدا له والسادس:
 .(5)[2ٗمن هللا ما لم ٌكونوا ٌحتسبون{] الزمر: 

لال ابن كثٌر: المعنى:" بل ظهر لهم حٌنبذ ما كانوا ٌخفون فً أنفسهم من الكفر  
ال لبل هذا بٌسٌر } ثُمَّ لَْم والتكذٌب والمعاندة ، وإن أنكروها ، فً الدنٌا أو فً اآلخرة ، كما ل

ٌَْؾ َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم {. ِ َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن اْنُظْر َك   تَكُْن فِتْنَتُُهْم إِال أَْن لَالُوا َوَّللاَّ
وٌحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا ٌعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت  به الرسل فً 

ن ألتباعهم خبلفه ، كما لال تعالى مخبًرا عن موسى أنه لال لفرعون : الدنٌا ، وإن كانوا ٌظهرو

[. لال ٕٓٔ} لَمَْد َعِلْمَت َما أَنزَل َهُإالِء إِال َربُّ السََّماَواِت َواألْرِض بََصابَِر { اآلٌة ]اإلسراء : 
مََنتَْها أَْنفُسُُهمْ  ٌْ ا { ]النمل :  تعالى مخبًرا عن فرعون ولومه : } َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ  [.ٗٔظُْلًما َوعُلُوًّ

وٌحتمل أن ٌكون المراد بهإالء المنافمٌن الذٌن كانوا ٌظهرون للناس اإلٌمان وٌبطنون 
الكفر ، وٌكون هذا إخبارا عما ٌكون ٌوم المٌامة من كبلم طابفة من الكفار ، وال ٌنافً هذا كون 

دٌنة ومن حولها من األعراب ، فمد ذكر هذه السورة مكٌة ، والنفاق إنما كان من بعض أهل الم
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َولٌََْعلََمنَّ  هللا ولوع النفاق فً سورة مكٌة وهً العنكبوت ، فمال : } َولٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

[ ؛ وعلى هذا فٌكون إخباًرا عن حال المنافمٌن فً الدار اآلخرة ، ٔٔاْلُمنَافِِمٌَن { ]العنكبوت : 
 عذاب ٌظهر  لهم حٌنبذؼب ما كانوا ٌبطنون من الكفر والشماق والنفاق. حٌن ٌعاٌنون ال

وأما معنى اإلضراب فً لوله : } َبْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل { فَُهم ما طلبوا 
العود إلى الدنٌا رؼبة ومحبة  فً اإلٌمان ، بل خوفا من العذاب الذي عاٌنوه جزاء ما كانوا علٌه 

 .(ٓٔ)من الكفر ، فسؤلوا الرجعة إلى الدنٌا لٌتخلصوا مما شاهدوا  من النار"
[، أي:" ولو فرض أن أعٌدوا 1ٕلوله تعالى:}َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ{ ]األنعام :  

 .(ٔ)إلى الدنٌا فؤمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذٌب"
                                                             

 .ٕٕٖ/ٔٔ(:ص1ٕٖٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٓٔٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٓٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٓٔٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٔٔ(:ص1ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 الحرث بن عطٌة هو-لاؾ وبعدها الواو وسكون الراء فتح-بوروق: ، وأٓٔٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)

 .التفسٌر. )التهذٌب( ولال: هوصاحب، الخامسة الطبمة فً سعد بن ذكره الكوفً الهمذانً
 .ٓٔٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 .(ٕ) لهم ُدنٌا كدنٌاهم، لعادوا إلى أعمالهم أعماِل السوء"ٌمول: ولو وصل هللا لال لتادة:"
فؤخبر هللا سبحانه أنهم لو ردوا لم ٌمدروا على الهدى، ولال: }ولو  لال ابن عباس:"

 .(ٖ)ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون{"
ٌمول: ولو رّدوا إلى الدنٌا فؤْمهلوا، لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا  لال الطبري:" 

ٌعملونه فً الدنٌا لبل ذلن، من جحود آٌات هللا، والكفر به، والعمل بما ٌسخط علٌهم ربِّهم"
(ٗ). 

ٌعنً: ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنٌا لعادوا إلى ما نهوا عنه من  لال الماوردي:" 
 .(٘)الكفر"
 .(ٙ)السمعانً:" أي: ولو ردوا إلى الدنٌا لعادوا إلى الكفر، والشرن باهلل" لال 
}ولو ردوا إلى الدنٌا{ بعد ولوفهم على النار،}لعادوا لما نهوا عنه{ من لال الزمخشري:" 

 .(2)الكفر والمعاصً"
أي: لصاروا ورجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرن لعلم هللا تعالى فٌهم  لال المرطبً:"

 .(1)م ال ٌإمنون، ولد عاٌن إبلٌس ما عاٌن من آٌات هللا ثم عاند"أنه
[، أي:" وإنهم لكاذبون فً لولهم: لو رددنا 1ٕلوله تعالى:}َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]األنعام :  

 .(5)إلى الدنٌا لم نكذب بآٌات ربنا، وكنا من المإمنٌن"
 .(ٓٔ)به"فٌما وعدوا من أنفسهم ال ٌوفون لال النسفً:أي:" 
فً لٌلهم:}لو رددنا لم نكذب بآٌات ربّنا وكنا من المإمنٌن{، ألنهم لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)لالوه حٌن لالوه خشٌة العذاب، ال إٌماًنا باهلل"
 .(ٕٔ)أي : فً تمنٌهم الرجعة رؼبة ومحبة فً اإلٌمان" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)فٌما وعدوا من أنفسهم ال ٌفون به" لال الزمخشري:أي:" 
 :(ٗٔ)[، وجهان1ٕوفً لوله تعالى:}َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]األنعام :  

أحدهما : أنه خبر مستؤنؾ أخبر هللا به عن كذبهم ال أنه عابد إلى ما تمدم من تمنٌّهم ، لعدم 
 الصدق والكذب فً التمنًِّ .

 ٌمان إِن ُردُّوا.والثانً : }إِنَُّهْم لََكاِذبوَن{، ٌعنً: فً اإِلخبار عن أنفسهم باإلِ 
لوله تعالى:}َوِإنَُّهْم لََكاِذبُوَن{:إخبار عنهم، وحكاٌة عن الحال التً كانوا لال المرطبً:"

[، ٕٗٔعلٌها فً الدنٌا من تكذٌبهم الرسل، وإنكارهم البعث، كما لال:}وإن ربن لٌحكم{]النحل: 
 .(٘ٔ)فجعله حكاٌة عن الحال اآلتٌة"

، بكسر الراء، ألن األصل: رددوا، فنملت كسرة «واولو رد:»ولرا ٌحٌى ابن وثاب  
 .(ٙٔ)الدال على الراء

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .25ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٕالنكت والعٌون:(٘)
 .52/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٓٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٓٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
 .ٓٔٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
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 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه تظهر الحمابك ٌوم المٌامة وتبٌن، والرأ لول هللا عز وجل  -ٔ

ٌَا « ٌس»فً سورة  إذ لال لال هللا عز وجل فً آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: ﴿
ٌْلَنَا َمْن بَعَثََنا  ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن﴾ أو ٌمال َو ِمْن َمْرلَِدنَا﴾ فٌمولون: ﴿َهذَا َما َوَعَد الرَّ

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن﴾ ]ٌس:  [ فٌتبٌن األمر جلًٌّا فً ذلن ٕ٘لهم: ﴿َهذَا َما َوَعَد الرَّ
 الولت، ولكنه ال ٌنفع من لم ٌإمن به فً حٌاته.

لمستحٌل؛ لموله: ﴿َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ﴾.فإذا لال لابل: ومنها: تعلُّك علم هللا با -ٕ
هذا لٌس بمستحٌل؛ ألن هللا لادر أن ٌعٌدهم إلى الدنٌا، فٌمال: إنه مستحٌل حسب وعد هللا 
عز وجل، فإن هللا لد لضى أن الناس ال ٌرجعون إلى الدنٌا، ولهذا إذا تمنى الشهداء 

بٌل هللا؛ تمنوا أن ٌرجعوا إلى الدنٌا فٌمتلوا مرة ثانٌة كما فعل عبد هللا الذٌن لتلوا فً س
حٌن لال له هللا عز وجل: تمّن، لال: أتمنى أن أعود إلى الدنٌا فؤلتل فٌن مرة »بن حرام 

. هذا لضاء كونً لدري، فٌكون (ٔ)«أخرى، لال: إنً لضٌُت أنهم إلٌها ال ٌُرجعون
 مستحٌبًل حسب وعد هللا.

ا: أن الكافرٌن ال ٌستنزهون من الكذب حتى فً اآلخرة، وكذلن المنافمون؛ ألن هللا ومنه -ٖ
 تعالى كذبهم ولال: ﴿َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ﴾.

ومنها: تؤكٌد الشًء إذا دعت الحاجة إلٌه؛ إما ألهمٌته وإما لكون المخاطب متردًدا فٌه،  -ٗ
أن من الفصاحة والببلؼة أن ٌُإّكد الخبر إذا دعت أو لؽٌر ذلن من األسباب، المهم 

« إن»الحاجة إلى تؤكٌده، التؤكٌد فً اآلٌة فً أي جملة؟ ﴿َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن﴾ فهنا مإكد بـ
 «.البلم»و
 ومنها: تعلك الخوارج والمعتزلة بظاهر هذه اآلٌة: -٘

علم أنه لو ردهم لعادوا إلى أما المعتزلة فإنهم لالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم ٌردهم لما  -
التكذٌب ثانٌا، ولو علم منهم أنهم ال ٌعودون لكان ٌردهم، فدل أنه إنما لم ٌردهم لما علم 
منهم أنهم ٌعودون إلى ما كانوا من لبل، فٌستدلون بظاهر هذه اآلٌة على أن هللا ال ٌفعل 

لكان ال ٌجوز له أال بالعبٌد إال األصلح لهم فً الدٌن، ولالوا: لو علم منهم اإلٌمان 
 ٌردهم.

 ومن لولهم: إنه إذا علم من كافر أنه ٌإمن فً آخر عمره لم ٌجز له أن ٌمٌته.
 وؼٌر ذلن من المخاٌٌل واألباطٌل.

ولالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، وسماهم بالمول كاذبٌن بما فً  -
صاحب كبٌرة إذا كان فً اعتماده الذي علمه أنهم ال ٌفعلون بما ٌمولون، فعلى ذلن كل 

أظهره أنه ال ٌؤتً بها، فإذا أتى بها ٌصٌر فٌما اعتمده أال ٌؤتً بها كاذبا؛ ولذلن ٌجعلون 
أصحاب الكبابر كذبة فً المول األول أنهم ال ٌؤتون بها، وعلى ذلن كانت المباٌعة بموله 

[ اآلٌة، فإذا سرلن صرن ٕٔ.{ ]الممتحنة : : }ٌُبَاٌِْعنََن َعلَى أَْن اَل ٌُْشِرْكن..-عز وجل  -
كاذبات فً البٌعة، كما جعل من ذكر كاذبا فً الوعد إذا أخلؾ،وعلى ذلن ٌجعلونه 

 .(ٕ)كافرا
لال الواحدي:" وهذه اآلٌة من األدلة الظاهرة على تكذٌب المدرٌة، وذلن أن هللا تعالى  -ٙ

لو أنهم شاهدوا النار أخبر عن لوم جرى علٌهم لضاإه فً األزل بالشرن، فمال: 
والحساب وسؤلوا الرجعة وردوا، لعادوا إلى الشرن، وذلن للمضاء السابك فٌهم، وإال 

 .(ٖ)فالعالل ال ٌكاد ٌرتاب فٌما شاهد"

                                                             
 ( من حدٌث جابر بن عبد هللا.5ٓٔ(، وابن ماجه )ٖٓٔٓ( أخرجه الترمذي )(ٔ)
 .ٗٙ/ٗانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٗٓٔ/ ٗ،والبحر المحٌط: 5ٗٔ/ ٕٔ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب:1/1ٓالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
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ومن ولابع العبر فً ذلن ما حدث ألخ لً عملت له عملٌة  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" -2
ؤثٌره فٌه أنه شعر بؤن روحه تسل من جراحٌة خدر لبلها بالبنج )كلورفورم( فكان من ت

بدنه وأنه لادم على ربه ولد طال األمد على اندمال جرحه، وكان لبل ظهور أمارات 
الشفاء منه ٌخاؾ أن ٌذهب بنفسه فٌندم على ما فات وٌتحسر على ما كان منه من 
ن من التفرٌط والتمصٌر فٌالواجبات وإضاعة األولات الطوٌلة فً البطالة واللهو وإن كا

المباحات وعزم على الجد والتشمٌر فٌما بمً من عمره، إن عافاه هللا من مرضه، حتى 
عزم على االستمرار على ترن شرب الدخان، الذي منعه الطبٌب منه فً أثناء أخذه 
بالعبلج، ولكنه لما عاد إلى مثل ما كان علٌه من الصحة على أنها لم تكن سابؽة عاد 

ته السابمة، على أنه تذكر من تلماء نفسه هذه اآلٌة :}ولو ردوا كذلن لجمٌع أعماله وعادا
 .(ٔ)لعادوا لما نهوا عنه{ وعد ما ولع له شاهدا لها ومثاال تعرؾ به حمٌمة تفسٌرها"

وٌستنبط من اآلٌة أن الطرٌمة المثلى إللامة الناس على صراط الحك والفضٌلة إنما هً  -1
لٌم وحسن التلمٌن، كما ٌربى األطفال فً حملهم على ذلن بالعمل والتعوٌد، مع التع

الصؽر، وكما ٌمرن الرجال على أعمال العسكر، وأن من أكبر الخطؤ أن ٌسمح 
لؤلحداث بطاعة شهواتهم، واتباع أهوابهم، بشبهة تربٌتهم على الحرٌة واالستمبلل، الذي 

ق االستدالل، ٌهدٌهم إلى الحك والفضٌلة بما ٌفٌدهم العلم فً سن الرشد من االلتناع بطر
ألول: إن هذا من أكبر الخطؤ وأنا عالم بفضل التربٌة االستمبللٌة ومن الدعاة إلٌها ألنه 
للما ٌوجد فً الناس من ٌتبع هواه وشهواته فً الصؽر ثم ٌرجع عن ذلن كله فً الكبر، 
، بعد أن ٌصٌر ملكة وعادة له، لمٌام الدلٌل عنده على أنه ٌنافً الحك أو العدل والفضٌلة
وإنما ٌمع مثل هذا من أفراد من الناس خلموا مستعدٌن للحكمة، بما أوتوا من سبلمة 
الفطرة ولوة العزٌمة، أو من اتباع الرسل فً زمن البعثة، وأكثر البشر مسخرون 

لعادتهم، منمادونلما ألفوا فً أول نشؤتهم، ال ٌخالفون ذلن إال للٌبل، ٌتكلفون المخالفة 
تضً ذلن، فإذا زال الممتضى عادوا إلى عادهم وشنشنتهم، تكلفا عند عروض ما ٌم

وعملوا على سابك شاكلتهم وإنما تربٌة الصؽار على ما عرؾ من الحك، وتمرر من 
أصول الفضٌلة واألدب، كتربٌتهم على النظافة ومراعاة لوانٌن الصحة، ال ٌشترط فٌها 

ؤخٌر تلمٌنهم هذه الفابدة إلى أن ٌعرفوا من أول النشؤة فابدة ذلن بالدلٌل والبرهان، وت
ولت االستعداد لها فً الكبر ال ٌنافً تربٌة االستمبلل، وأوضح الشواهد واألمثلة 
المعروفة على ما للنا فشو السكر فً أمم اإلفرنج ومملدتهم من الشرلٌٌن، فإن أكثرهم 

اعتاده ٌعلمون أنه ضار لبٌح، وال ٌكاد ٌوجد فً مابة األلؾ منهم واحد ٌتركه بعد أن 
 .(ٕ) وأدمنه اللتناعه بضرره مماثبت من الدالبل الطبٌة والتجارب المطعٌة

 
 

 المرآن
ْنٌَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثٌَِن ) ًَ إاِل  َحٌَاتُنَا الدُّ  [1ٕ({ ]األنعام : 1ٕ}َولَالُوا إِْن ِد

 التفسٌر:
التً نحن فٌها، وما نحن ولال هإالء المشركون المنكرون للبعث: ما الحٌاة إال هذه الحٌاة 

 بمبعوثٌن بعد موتنا.
ْنٌَا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدُّ ولال هإالء المشركون [، أي:"5ٕ}َولَالُوا إِْن ِه

 .(ٖ)المنكرون للبعث: ما الحٌاة إال هذه الحٌاة التً نحن فٌها"

                                                             
 .52ٕ/2تفسٌر المنار:(ٔ)
 .51ٕ-52ٕ/2انظر: تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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ٌَاتَُنا { أي : لعادوا لما نهوا عنه ، إنهم لال ابن كثٌر:"  ًَ إِال َح لكاذبون ولمالوا : } إِْن ِه
 .(ٔ)أي : ما هً إال هذه الحٌاة الدنٌا ، ثم ال معاد بعدها"

أي: ما حمٌمة الحال واألمر وما الممصود من إٌجادنا إال الحٌاة الدنٌا لال السعدي:" 
 .(ٕ)وحدها"
ٌَالال السمرلندي:"}  ْن ٌَاتَُنا الدُّ ًَ إِالَّ َح ٌعنً: ما هً إال آجالنا تنمضً فً الدنٌا، {،إِْن ِه

 .(ٖ)فٌموت اآلباء، وٌجًء األبناء"
}ولالوا{، عطؾ على }لعادوا{، أى: ولو ردوا لكفروا ولمالوا إن هً لال الزمخشري:" 

إال حٌاتنا الدنٌا كما كانوا ٌمولون لبل معاٌنة المٌامة، وٌجوز أن ٌعطؾ على لوله: }وإنهم 
إنهم لموم كاذبون فً كل شًء، وهم الذٌن لالوا: }إن هً إال حٌاتنا لكاذبون{، على معنى:و

 .(ٗ)الدنٌا{، وكفى به دلٌبل على كذبهم "
ٌَا{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   ْن ًَ إِالَّ َحٌَاتَُنا الدُّ  [، ثبلثة وجوه:5ٕ}َولَالُوا إِْن ِه
 حكاٌة لولهم، لو ردوا لمالوا. أحدها: 

معت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول فً لوله: }ولو ردوا أصبػ بن الفرج : "سلال 
: }إن هً إال حٌاتنا الدنٌا وما نحن -حٌن ٌردون -لعادوا لما نهوا عنه{، لال: ولالوا

 .(٘)بمبعوثٌن{"
ْنٌَا{ إخبار عن منكري -وهو لول الجمهور-والثانً:  ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدُّ أن لوله:}َولَالُوا إِْن ِه

 .(ٙ)البعثؤنهم كذلن كانوا ٌمولون فً الدنٌا
 كانوا الذي باآلخرة هوالكذب الدنٌا فً دٌدنهم كان فٌمال:لما المولٌن، والثالث: وهو الجمعبٌن

ًَ  إِنْ :} الممولة بتلن عنه ٌعبرون ٌَاتُنَا إِالَّ  ِه ْنٌَا{ فإنهم َح  دٌدنهم إلى لعادوا الدنٌا إلى لوردوا الدُّ
 .(2)الممولة نفس ولمالوا ذلن

 .(1)وما نحن بمبعوثٌن بعد موتنا"[، أي:"5ٕ}َوَما نَْحُن بَِمْبعُوِثٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(5)"لال السمرلندي:ٌعنً: "بعد الموت 
 .(ٓٔ)أي: بعد مفارلتنا هذه الحٌاة"لال الماسمً:" 
 .(ٔٔ)هذا فً إنكارهم البعث والمٌامة"لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)فؤنكروا البعث لٌجربوا عنى المعاصً"لال الزجاج:" 
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن هإالء المشركٌن، العادلٌن به األوثان لال الطبري:" 

واألصنام، الذٌن ابتدأ هذه السورة بالخبرعنهم، ٌخبر عنهم أنهم ٌنكرون أّن هللا ٌُحًٌ خلمه بعد 
عث وال نشور بعد الفناء، فهم بجحودهم ذلن، أن ٌُمٌتهم، وٌمولون: ال حٌاة بعد الممات، وال ب

وإنكارهم ثواَب هللا وعمابَه فً الدار اآلخرة، ال ٌبالون ما أتوا وما ركبوا من إثم ومعصٌة، ألنهم 

                                                             
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٓٔ-25ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٕٓأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔٔاظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
/ ٗ،و"البحر" 1ٖٔ/ ٕ،و"الفرٌد" 5ٗٔ/ ٕٔ،ومفاتٌح الؽٌب: 2ٖٔ - 2ٕٔ/  ٘انظر: المحرر الوجٌز:  (2)

 .5ٕ٘/ ٗ،و"الدرالمصون" ٘ٓٔ
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٖٓٗ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .51/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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ال ٌرجون ثوابًا على إٌمان باهلل وتصدٌك برسوله وعمٍل صالح بعد موت، وال ٌخافون عماًبا 
ٌٍّا من عمل   .(ٔ)ٌعملونه"على كفرهم باهلل ورسوله وس

، هذا (ٕ)هذا إخبار عن إنكارهم البعث، ولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلملال البؽوي:" 
 .(ٖ)من لولهم لو ردوا لمالوه"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الكافرٌن ٌنكرون البعث؛ ألن لوله: ﴿َولَالُوا﴾ معطوؾ على  -ٔ

َزَعَم الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن لَْن ٌُْبعَثُوا لُْل بََلى ما سبك، ولد صرح هللا عز وجل بهذا فً لوله: ﴿
﴾ ]التؽابن   [.2َوَربًِّ لَتُْبعَثُنَّ

* ومن فوابد هذه اآلٌة: اإلشارة إلى دنّو حٌاة الدنٌا، وأنها لٌست بتلن الحٌاة التً ٌنبؽً  -ٕ
ٌَا﴾.ولد جاء فً الحدٌث ْن لَْو َساَوِت : »لئلنسان أن ٌحافظ علٌها وٌنسى اآلخرة؛ لموله: ﴿الدُّ

ُ ِمْنَها َكافًِرا َشْربَةَ َماءٍ  ْنٌَا َجنَاَح بَعُوَضٍة لَْم ٌَْسِك َّللاَّ  . (ٗ)«الدُّ
 :(٘)وفً هذا ٌمول ابن المٌم رحمه هللا

ٌَا َجنَاَح بَعُوَضةٍ  ْن بُّذَا ِمْنَها ٌَْسكِ  لَمْ             لَْو َساَوِت الدُّ  اْلكُْفَرانِ  الرَّ
ِ أَْحمَرُ  لَِكنََّها  الطٌَّــــََرانِ  اْلمَاِصرِ  اْلَجنَاحِ  ذَا ِمنْ                ِعْنــــــــــــــَدهُ  َوَّللاَّ

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن إنكار هإالء للبعث إنكار مكابرة، نؤخذها من أنه لو  -ٖ
ل وتتناحر، صدق ما لالوا ألصبح خلك الخلك عبثًا ال فابدة منه، أمم تحٌا وتموت وتتمات

 ثم ال ٌكون بعث، ٌُجاَزى فٌه المحسن بإحسانه والمسًء بإساءته، هذا ؼٌر ممكن.
 

 المرآن
ٌَْس َدذَا بِاْلَحّكِ لَالُوا بَلَى َوَربِّنَا لَاَل فَذُولُوا اْلعَذَا َب بَِما }َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى َربِِّهْم لَاَل أَلَ

 [ٖٓ]األنعام : ({ ٖٓكُْنتُْم تَْكفُُروَن )
 التفسٌر:
منكري البعث إذ ُحبسوا بٌن ٌدي هللا تعالى لمضابه فٌهم ٌوم المٌامة،  -أٌها الرسول-ولو ترى 

لرأٌت أسوأ حال، إذ ٌمول هللا جل وعبل ألٌس هذا بالحك، أي: ألٌس هذا البعث الذي كنتم 
الى: فذولوا العذاب بما كنتم تكفرون تنكرونه فً الدنٌا حمًّا؟ لالوا: بلى وربنا إنه لحك، لال هللا تع

 أي: العذاب الذي كنتم تكذبون به فً الدنٌا بسبب جحودكم باهلل تعالى ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 -أٌها الرسول-ولو ترى [، أي:"ٖٓلوله تعالى:}َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى َربِِّهْم{ ]األنعام :  

 .(ٙ)ٌدي هللا تعالى لمضابه فٌهم ٌوم المٌامة، لرأٌت أسوأ حال" منكري البعث إذ ُحبسوا بٌن
 .(2)ٌعنً: عرضوا على ربهم"لال مماتل:" 
 .(1)لال البؽوي:"أي: على حكمه ولضابه ومسؤلته" 
 .(5)أي : أولفوا بٌن ٌدٌه "لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)لال السمرلندي:"ٌعنً: عرضوا وسٌموا وحبسوا عند ربهم وعند عذاب ربهم" 

                                                             
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٓٔ-25ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٕٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 ( من حدٌث سهل بن سعد.ٓٔٔٗ(، وابن ماجه )ٕٖٕٓأخرجه الترمذي )(ٗ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: شرح المماصد شرح الكافٌة الشافٌة نونٌة ابن المٌم: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
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لال الطبري:"ٌمول تعالى ذكره:}لو ترى{، ٌا دمحم، هإالء المابلٌن: ما هً إال حٌاتنا الدنٌا  
 .(ٔ)وما نحن بمبعوثٌن }إذ{ حبسوا، ٌوم المٌامةعلى حكم هللا ولضابه فٌهم"

}ولفوا على ربهم{: مجاز عن الحبس للتوبٌخ والسإال، كما ٌولؾ لال الزمخشري:" 
ده لٌعاتبه. ولٌل: ولفوا على جزاء ربهم. ولٌل عرفوه حك العبد الجانً بٌن ٌدي سٌ

 .(ٕ)التعرٌؾ"
{ ]األنعام :   ٌَْس َهذَا بِاْلَحّكِ إذ ٌمول هللا جل وعبل ألٌس هذا [، أي:"ٖٓلوله تعالى:}لَاَل أََل

 .(ٖ)بالحك، أي: ألٌس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه فً الدنٌا حمًّا؟"
هذا البعُث والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونَه فً لال الطبري:"فمٌل لهم: ألٌس  

 .(ٗ)الدنٌا، حمًّا؟"
 .(٘)لال السمرلندي:"ٌعنً: العذاب والبعث بالحك" 
 .(ٙ)أي:ألٌس هذا المعاد بحك ولٌس بباطل كما كنتم تظنون؟"لال ابن كثٌر:" 
ألٌس هذا البعث لال البؽوي:"تمول لهم الخزنة بؤمر هللا، }ألٌس هذا بالحك{ ؟ ٌعنً:  

 .(2)والعذاب بالحك؟"
 .(1)وذلن حٌن تكشؾ لهم الؽٌوب والسرابر"لال السمعانً:" 
}لال{: مردود على لول لابل لال: ماذا لال لهم ربهم إذ ولفوا علٌه؟ لال الزمخشري:" 

لما كانوا  -فمٌل: لال ألٌس هذا بالحك، وهذا تعٌٌن من هللا تعالى لهم على التكذٌب، ولولهم
 .(5): ما هو بحك وما هو إال باطل"-معون من حدٌث البعث والجزاءٌس

 .(ٓٔ)لالوا: بلى وربنا إنه لحك"[، أي:"ٖٓلوله تعالى:}لَالُوا َبلَى َوَربَِّنا{ ]األنعام :  
 .(ٔٔ)لال الطبري:"فؤجابوا، فمالوا: بلى وهللا إنه لحّك" 
 .(ٕٔ)لال السمرلندي:"ألروا فً ولت ال ٌنفعهم اإللرار" 

لال ابن عباس: "هذا فً مولؾ، ولولهم: وهللا ربنا ما كنا مشركٌن فً مولؾ آخر، وفً 
 .(ٖٔ)المٌامة موالؾ، ففً مولؾ ٌمرون، وفً مولؾ ٌنكرون"

لال هللا تعالى: [، أي:"ٖٓلوله تعالى:}لَاَل فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن{ ]األنعام :  
م تكذبون به فً الدنٌا بسبب جحودكم باهلل تعالى ورسوله دمحم صلى هللا فذولوا العذاب الذي كنت

 .(ٗٔ)علٌه وسلم"
لال الطبري:"فمال هللا تعالى ذكره لهم: فذولوا العذاب الذي كنتم به فً الدنٌا تكذبون،  

 .(٘ٔ)بتكذٌبكم به وجحودكموه الذي كان منكم فً الدنٌا"
، فذولوا الٌوم َمّسه، } أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنتُْم ال أي : بما كنتم تكذبون به لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)["٘ٔتُْبِصُروَن { ]الطور : 

                                                             
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌرالطبري: (ٔ)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .51/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)لال الثعلبً:"أي: بكفركم" 
بكفركم بلماء هللا ببلوغ اآلخرة وما ٌتصل بها، ولد حمك الكبلم فٌه لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖ)فً مواضع أخر"
 .(٘)"(ٗ)كابن نظٌرها فً األحماؾ بالعذاب بؤنه ؼٌرلال مماتل:}تكذبون{" 
 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات ربوبٌة هلل عز وجل لهإالء الكفار؛ لموله: ﴿َعَلى  -ٔ

 َربِِّهْم﴾.
ومن فوابدها: أن هلل مبلبكة ٌؤتون بالناس إلٌه عز وجل بدلٌل لوله: ﴿إِْذ ُولِفُوا﴾ ولم ٌمل:  -ٕ

 إذ َولَفُوا فهم ٌإتى بهم وٌمفون.
ومنها: أن المسم فً لولهم:﴿بَلَى َوَرّبِنَا﴾ ٌُشعر بشدة الندم على إنكارهم األول؛ فكؤنهم  -ٖ

ر،  كذبوا أنفسهم تكذًٌبا ممروًنا بالمسم، وال ٌخفى أن مثل هذا ال ٌخرج إال من للب متحّسِ
 ولكن فات األوان.

ألسباب هو المطابِك للوالع، ومنها: إثبات األسباب؛ لموله: ﴿بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن﴾، وإثبات ا -ٗ
واعلم أن الناس فً إثبات األسباب انمسموا إلى ثبلثة ألسام؛ الناس من األمة هذه، من 

 أمة دمحم علٌه الصبلة والسبلم انمسموا ثبلثة ألسام:
ًٌّا، ولال: إن األشٌاء تؤتً بمجرد الصدفة، وبمجرد أن  - األول: من أنكر األسباب نهاب

 هللا خلمها.
من أثبت األسباب على أنها مإثرة بذاتها، وهإالء هم المادٌون الذٌن  والثانً: -

ٌعتمدون أن الكون ٌتفاعل بنفسه، وإن انتسبوا لؤلمة مثل بعض الفبلسفة أو 
 المتفلسفة.

الثالث: من أثبتوا األسباب، لكن بما أودع هللا فٌها من الموة ال بنفسها، وهذا المول  -
أن األشٌاء تتؽٌر مسبباتها بتمدٌر هللا عز وجل؛ هو الوسط المتعٌِّن، ولذلن نجد 

فالنار التً أُولدت إلبراهٌم ماذا كانت؟ كانت برًدا وسبلًما، مع أننا لو رجعنا إلى 
السبب نفسه لكانت محرلة، لكن هً ال تكون محرلة إال بإرادة هللا عز وجل، ونجد 

ل على أن السبب لٌس هو أن هللا تبارن وتعالى ٌُحِدث أشٌاء ال نعلم أسبابها مما ٌد
 الفاعل، ولكن الفاعل هو هللا، ولكنه لحكمته جعل لكل شًء سببًا.

 
 المرآن

ِ َحت ى إِذَا َجاَءتُْهُم الس اَعةُ بَْغتَةً لَالُوا ٌَا َحْسَرتَنَا َعلَى ْطنَا  }لَْد َخِسَر ال ِذٌَن َكذ بُوا بِِلمَاِء ّللا  َما فَر 
 [ٖٔ({ ]األنعام : ٖٔأَْوَزاَردُْم َعلَى ظُُهوِرِدْم أاََل َساَء َما ٌَِزُروَن ) فٌَِها َودُْم ٌَْحِملُونَ 

 التفسٌر:
لد خسر الكفار الذٌن أنكروا البعث بعد الموت، حتى إذا لامت المٌامة، وفوجبوا بسوء المصٌر، 

ى ظهورهم، ناَدوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضٌَّعوه فً حٌاتهم الدنٌا، وهم ٌحملون آثامهم عل
 فما أسوأ األحمال الثمٌلة السٌبة التً ٌحملونها!!

ِ{ ]األنعام :   [، أي:"لد خسر الكفار الذٌن ٖٔلوله تعالى:}لَْد َخِسَر الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِِلمَاِء َّللاَّ
 .(ٙ)أنكروا البعث بعد الموت"

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
ٌَْس َهذَا بِاْلَحّكِ َلالُوا  األحماؾ سورة من (ٖٗ)اآلٌة  إلى ٌشٌر(ٗ) وهً: }َوٌَْوَم ٌُْعَرُض الَِّذٌَن َكفَُروا َعَلى النَّاِر أَلَ

 .[َٖٗوَربَِّنا َلاَل فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُروَن{ ]األحماؾ : بَلَى 
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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 .(ٔ)لال مماتل:"ٌعنً: بالبعث" 
اإلٌمان بالكفر، الذٌن أنكروا البعَث بعد الممات، لال الطبري:"لد هلن وُوكس، فً بٌعهم  

 .(ٕ)والثواب والعماَب، والجنةَ والناَر، من مشركً لرٌش وَمْن سلن سبٌلهم فً ذلن"
 .(ٖ)لال البؽوي:"أي: خسروا أنفسهم بتكذٌبهم المصٌر إلى هللا بالبعث بعد الموت" 

لمى العبد ٌوم المٌامة، فٌمول: أي فل. ألم أكرمن عن أبً هرٌرة ٌبلػ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌ
وأسودن وأزوجن، وأسخر لن الخٌل واإلبل، وأذرن ترأس وتربع، فظننت أنن مبللً؟ فٌمول: 

 .(ٗ)ال. فٌمول:فإنً أنسان كما نسٌتنً"
هم المٌامة [، أي:"حتى إِذا جاءتٖٔلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً{ ]األنعام :  

 .(٘)فجؤةً من ؼٌر أن ٌعرفوا ولتها"
 .(ٙ)لال مماتل:"ٌعنً: ٌوم المٌامة فجؤة" 
لال الطبري:"ٌمول: حتى إذا جاءتهم السَّاعة التً ٌَْبعث هللا فٌها الموتى من لبورهم" 

(2). 
 .(2)لبورهم"
 .(1)لال البؽوي:"}الساعة{ أي: المٌامة، }بؽتة{ أي: فجؤة" 
، ألن خسرانهم ال ؼاٌة له. أى: «خسر»ال لـ« كذبوا»لـلال الزمخشري:" و}حتى{ ؼاٌة  

 ما زال بهم التكذٌب إلى حسرتهم ولت مجًء الساعة. 
فإن للت: أما ٌتحسرون عند موتهم؟ للت: لما كان الموت ولوعا فً أحوال اآلخرة 

مات فمد لامت  من»وممدماتها، جعل من جنس الساعة وسمى باسمها، ولذلن لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
، أو جعل مجًء الساعة بعد الموت لسرعته كالوالع بؽٌر فترة. }بؽتة{: فجؤة (5)«لٌامته

 .(ٓٔ)وانتصابها على الحال بمعنى: باؼتة، أو على المصدركؤنه لٌل: بؽتتهم الساعة بؽتة"
 أتاهكل ما جاء فجاءة ،فمد بؽت، ٌمال: لد بؽته األمر ٌبؽته بؽتا وبؽتة، إذا لال الزجاج:"

 :(ٔٔ)فجاءة.لال الشاعر
 (ٕٔ)ولكنهم ماتوا ولم أخش بؽتةوأفظع شًء حٌن ٌفجإن البؽت"

                                                             
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕٕٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
( للزٌلعً ٖٙٗ/ٔ( الحافظ العرالً " تخرٌج الكشاؾ " ) 25/ٗموضوع، انظر: تخرٌج اإلحٌاء" )"(5)

بن المحبر، ولد كذبه اإلمام أحمد، و لال فٌه ( األلبانً بإسناٍد تالٍؾ؛ فٌه داود ٙٙٔٔ( )ٕٙٗ٘"الضعٌفة ")
 . الذهبً: تالؾ

 : معناه صحٌح ٌشهد لمعناه -
( من حدٌث أنس رضً هللا عنه أن رجبلً سؤل النبً لال: متى تموم الساعة؟ 5ٕٕٙما ثبت فً صحٌح مسلم )

ر هذا لم ٌدركه الَهَرم حتى لال: فسكت رسول هللا هنٌهة ثم نظر إلى ؼبلم بٌن ٌدٌه من أزد شنوءة فمال: " إن  عُّمِ
 . "تموم الساعة

وذكر مثله فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها . فهذا ٌدل على أنه له أصبلً ألن المٌامة بمعنى الساعة كما ذكر فً 
( لما ذكر هذا الحدٌث لال : وللطبرانً من حدٌث زٌاد بن عبللة عن المؽٌرة بن 1ٕٗالمماصد الحسنة )ص 

ولون : المٌامة وإنما لٌامة المرء موته . ومن رواٌةسفٌان بن أبً لٌس لال : شهدت جنازة فٌها شعبة لال : ٌم
 .علممة فلما دفن لال : أما هذا فمد لامت لٌامته"

 .2ٔ-ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 ، واللسان"بؽت"..ٕٓ٘، والكامل:ٙٗٔ/ٙالبٌت لٌزٌد بن ضبٌة، انظر: األؼانً:  (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕن:معانً المرآ (ٕٔ)
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عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "تموم الساعة على رجل أكلته فً فٌه ٌلوكها  
 .(ٔ)ٌبتاعانه"وال ٌسٌؽها وال ٌلفظها، وعلى رجلٌن لد نشرا بٌنهما ثوبا ٌتباٌعانه، فبل ٌطوٌانه وال 

 .(ٔ)ٌبتاعانه"
لال عكرمة:"ال تموم الساعة حتى ٌنادي مناد: ٌا أٌها الناس. أتتكم الساعة، أتتكم الساعة،  

 .(ٕ)أتتكم الساعة. ثبلثا"
ْطنَا فٌَِها{ ]األنعام :  [، أي:"لالوا ٌا ندامتنا ٖٔلوله تعالى:}لَالُوا ٌَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما فَرَّ

 .(ٖ)ٌا من صالح األعمال"علىما لصَّرنا وضٌّعنا فً الدن
لال مماتل:"ٌعنً: كفار لرٌش،}على ما فرطنا فٌها{،: ٌا ندامتنا على ما ضٌعنا فً الدنٌا  

 .(ٗ)من ذكر هللا"
لال السدي:"أّما}ٌا حسرتنا{، فندامتنا ، }على ما فرطنا فٌها{، فضٌعنا من عمل  
 .(٘)الجنة"
لوله:}ٌا حسرتنا{، لال:"ٌرى أهُل النار منازلهم من ن أبً سعٌد، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ع 

 .(ٙ)الجنة فٌمولون: }ٌا حسرتنا{"
 .(2)عن ابن عباس فً لوله:"}ٌا حسرة{، لال: الندامة"

 .(1)عن مجاهد: "}ٌا حسرة{، لال: كانت علٌهم حسرة استهزاإهم بالرسل"
ببٌعهم منازلهم من الجنة لال الطبري:"ٌمول تعالى ذكره: ُوكس الذٌن كذبوا بلماء هللا  

بمنازل من اشتروا منازله من أهل الجنة من النار، فإذا جاءتهم الساعة بؽتةً لالوا إذا عاٌنوا ما 
فًا على  ًما وتلهُّ ٌْعهم التً سلفت منهم فً الدنٌا، تندُّ ٌَّنوا خسارة صفمة بَ باعوا وما اشتروا، وتب

ان الذي ال خسراَن أجلَّ منه ، }ٌا حسرتنا على ما عظٌم الؽَْبن الذي ؼبنوه أنفسهم، وجلٌِل الخسر
فرطنا فٌها{، ٌمول: ٌا ندامتنا على ما ضٌّعنا فٌها، ٌعنً: صفمتهم تلن"
(5). 

لال البؽوي:أي:"]ٌا[ ندامتنا، ذكر على وجه النداء للمبالؽة، ولال سٌبوٌه: كؤنه ٌمول:  
ا{ أي: فً الطاعة، ولٌل: تركنا فً أٌتها الحسرة هذا أوانن، }على ما فرطنا{ أي: لصرنا }فٌه

 .(ٓٔ)الدنٌا من عمل اآلخرة"
ْطنَا فٌَِهالال ابن كثٌر:}  وهذا الضمٌر ٌحتمل َعْوُده على الحٌاة الدنٌا، وعلى األعمال {"َفرَّ

 .(ٔٔ)، وعلى الدار اآلخرة، أي : فً أمرها "
وإن لم ٌجر  ، جًء بضمٌرها«حٌاة الدنٌا»لال الزمخشري:"}فرطنا فٌها{، الضمٌر للـ

على معنى: لصرنا فً شؤنها وفً اإلٌمان بها، كما « ساعة»لها ذكر لكونها معلومة، أو للـ
 .(ٕٔ)تمول: فرطت فً فبلن. ومنه: فرطت فً جنب هللا"

انتبهوا على أننا لد خسرنا، وهذا مثله فً الكبلم «: ٌا حسرتاه:»وتؤوٌل لال الزجاج:"
ترٌد الناس لولن: ال أرٌنن ههنا، فلفظن لفظ الناهً نفسه،  فً أنن أدخلت علٌه ٌا للتنبٌه، وأنت

                                                             
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕٕٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٔٔ(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 وابن جرٌر، ابن ولال: "أخرج ،5 /ٖالدرالمنثور  فً والسٌوطً، ٕٖٙ/ٔٔ(:ص1ٖٙٔٔ) أخرجه الطبري (ٙ)

 الخدري"، سعٌد أبً صحٌح،عن بسند والخطٌب مردوٌه، الشٌخ،وابن وأبو حاتم،والطبرانً، أبً وابن
 وذكرالخبر.

 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٕٕ2أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٔ-ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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ولكنه لما علم أن اإلنسان ال ٌحتاج أن ٌلفظ بنهً نفسه دخل المخاطب فً النهً فصار المعنى: 
ال تكونن ههنا،فإنن إذا كنت رأٌتن، وكذلن }ٌا حسرتنا{، لد علم أن الحسرة ال تدعى، فولع 

 .(ٔ)نا فٌها{، لدمنا العجز"التنبٌه للمخاطبٌن، ومعنى: }فرط
[، أي:"وهم ٌحملون ٖٔلوله تعالى:}َوهُْم ٌَْحِملُوَن أَْوَزاَرهُْم َعلَى ظُُهوِرِهْم{ ]األنعام :  

 .(ٕ)آثامهم على ظهورهم"
لال الزجاج:"أي: ٌحملون ثمل ذنوبهم، وهذا مثل. جابز أن ٌكون جعل ما ٌنالهممن  

الثمل لد ٌستعمل فً الوزر، وفٌالحال، فتمول فً الحال لد ثمل العذاب بمنزلة أثمل ما ٌحمل، ألن 
على خطاب فبلن، تؤوٌله لد كرهت خطابهكراهة اشتدت علً، فتؤوٌل الوزر الثمل من هذه 
الجهة، واشتماله من الوزر، وهو الجبل الذي ٌعتصم به الملن والنبً، أي ٌعٌنه، ومنه لوله 

[، سؤل موسى ربه أن ٌجعل أخاه وزٌرا ٖ٘اُروَن َوِزًٌرا{ ]الفرلان : تعالى: }َوَجعَْلَنا َمعَهُ أََخاهُ هَ 
 .(ٖ)له"

ٌِْدٌكُم{   لال الزمخشري:"}ٌحملون أوزارهم على ظهورهم{، كموله:}فَبَِما َكَسبَْت أَ
 .(ٗ)[، ألنه اعتٌد حمل األثمال على الظهور، كما ألؾ الكسب باألٌدى"ٖٓ]الشورى : 
وهو الثمل من الذنوب، تمول:  -بكسر الواو -جمع: وزر «:األوزار»لال ابن عطٌة:" 

[، وتمول: ٗٙٔمنه وزر ٌزر إذا حمل، لال هللا تعالى: }وال تزر وازرة وزر أخرى{ ]األنعام: 
وزر الرجل فهو موزور، لال أبو عبٌد والعامة مازور، وأما إذا الترن ذلن بما جوز فإن العرب 

ارجعن مؤزورات ؼٌر » لنساء لمٌهن ممببلت من الممابر: تمول: مؤزور، ولد لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، لال أبو علً وؼٌره فهذا لئلتباع اللفظً، والوزر هنا :تجوز وتشبٌه بثمل (٘)«مؤجورات

األحمال، ولوى التشبٌه بؤن جعله على الظهور إذ هو فً العادة موضع حمل األثمال، ومن لال 
ي ٌلجؤ إلٌه ومنه الوزٌر وهو المعٌن فهً ممالة ؼٌر بٌنة، ولال إنه من الوزر وهو الجبل الذ

 .(2)وؼٌره هذا على جهة الحمٌمة" (ٙ)الطبري
عمرو بن لٌس المبلبً: "إن المإمن إذا خرج من لبره استمبله أحسن شًء صورة لال  

ٌَّب رٌحن وحسَّن  صورتن! وأطٌبُه رًٌحا،  فٌمول له: هل تعرفنً؟ فٌمول: ال إال أن هللا لد ط
فٌمول: كذلن كنت فً الدنٌا، أنا عملن الصالح، طالما ركبتن فً الدنٌا، فاركبنً أنت الٌوم! 

ْحَمِن َوْفًدا{ ]سورة مرٌم:  ٌَْوَم نَْحشُُر اْلُمتَِّمٌَن إِلَى الرَّ [ . وإن الكافر ٌستمبله ألبح شًء 1٘وتبل:}
هللا لد لَبّح صورتن وأنتن رٌحن!  صورة وأنتنُه رًٌحا، فٌمول، هل تعرفنً؟ فٌمول: ال إال أن

فٌمول: كذلن كنُت فً الدنٌا، أنا عملن السٌا، طالما ركبتنً فً الدنٌا، فؤنا الٌوم أركبن، 
 .(1)وتبل":}وهم ٌحملون أوزارهم على ظُهورهم أال ساء ما ٌزرون{"

فإنه لٌس من رجل ظالم ٌموت فٌدخل لبره،  إال جاء رجل لبٌح الوجه، ولال السدي:" 
أسوُد اللون، ُمنتن الرٌح، علٌه ثٌاب َدنِسة، حتى ٌدخل معه لبره، فإذا رآه لال له: ما ألبح 
وجهن! لال: كذلن كان عملن لبًٌحا! لال: ما أنتن رٌحن! لال: كذلن كان عملن منتنًا! لال: ما 

معه فً  أْدنس ثٌابن! لال فٌمول: إن عملن كان دنًسا. لال: من أنت؟ لال: أنا عملن! لال: فٌكون
لبره، فإذا بعث ٌوم المٌامة لال له: إنً كنت أحملن فً الدنٌا باللذَّات والشهوات، فؤنت الٌوم 
                                                             

 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٔ-ٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
الكبرى  السننفً  ،البٌهمىٖٓ٘/ ٔالجنابز  النساء اتباعفً  جاء الجنابز،بمافً  ماجه ابن أخرجه حدٌث جزء(٘)

فً  حبان ابن ذكره عمر، بن دٌنار فً إسناده ،ضعٌؾ، وهو حدٌث  -عنه هللا رضى–على  عن 22/ ٗالكبرى 
 حدٌث للحدٌث: وفى سٌالته عمب البٌهمى ثمات. لال رجاله وبمٌة اإلرشاد: كذاب،فً  الخلٌلى ولال الثمات،

 .الروذبارى: " موزورات "
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٕٖ/ٔٔ(:ص12ٖٔٔأخرجه الطبري) (1)
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تحملنً. لال: فٌركب على ظهره فٌسوله حتى ٌدخلَه النار، فذلن لوله:}ٌحملون أوزارهم على 
 .(ٔ)ظهورهم{"
سن فً اإلسبلم سنة حسنة، فعمل بها : "من -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا عن جرٌر بن عبدهللا، لال  

بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، وال ٌنمص من أجورهم شًء، ومن سن فً اإلسبلم سنة 
 .(ٕ)سٌبة، فعمل بها بعده، كتب علٌه مثل وزر من عمل بها، وال ٌنمص من أوزارهم شًء"

ٌَِزُروَن{ ]األنعام :   سوأ األحمال الثمٌلة السٌبة [، أي:"فما أٖٔلوله تعالى:}أاََل َساَء َما 
 .(ٖ)التً ٌحملونها!"

 .(ٗ)لال لتادة:"ساء ما ٌعملون" 
 .(٘)أي : ٌحملون"لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أي: ببس ما ٌحملون"لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(2)لال الزجاج:"أي: ببس الشًء شٌبا، أي: ٌحملونه" 
 .(1)اإلثم الذي ٌؤثمونه بربهم"لال الطبري:"ٌعنً: أال ساء الوزر الذي ٌزرون ، أي:  
لال الزجاج:"أي: ببس الشًء شٌبا أي ٌحملونه، ولد فسرنا عمل نعم وببس فٌمامضى  

 .(5)[، أي: مثل الموم"22ٔمن الكتاب، وكذلن }َساَء َمثبًَل اْلمَْوم{ ]األعراؾ : 
ٌَِزُروَن{:إخبار عن سوء ما ٌؤثمون مضمن   التعظٌم لذلن لال ابن عطٌة:"}أاََل َساَء َما 

، ولوله أال هل بلؽت، فإنما (ٓٔ)«أال فلٌبلػ الشاهد الؽابب:»-ملسو هيلع هللا ىلص-واإلشادة به، وهذا كمول النبً 
أراد اإلشادة والتشهٌر وهذا كله ٌتضمنه أال، وأما ساء ما ٌزرون فهو خبر مجرد كمول 

 : (ٔٔ)الشاعر
 بلنارضٌت خطة خسؾ ؼٌر طابلة  فساء هذا رضى ٌا لٌس ؼٌ

فعل ماض وما فاعلة به كما تمول: ساءنً أمر كذا، وٌحتمل أن تجري ساء «: ساء»و

إذ لد جاء فً كتاب هللا ساء مثبل الموم « ببس»هنا مجرى ببس، وٌمدر لها ما ٌمدر ل 
 .(ٕٔ)[ "22ٔ]األعراؾ: 
 الفوابد:
مهما ظنوا  فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: بٌان خسران الكافرٌن المكذبٌن بالبعث، وأنهم من -ٔ

 أنهم ربحوا فهم خاسرون، وذلن عند مجًء أجلهم، أما اآلن فهم فً سكرة ال ٌدرون.
ومنها: وجوب اإلٌمان بلماء هللا؛ بدلٌل ثبوت الخسران لمن كذب به، ومعلوم أنه ال ٌحل  -ٕ

 لئلنسان أن ٌُولع نفسه فً الخسران.
 الساعة الصؽرى. ومنها: أن الساعة تؤتً بؽتة، سواء كانت الساعة الكبرى، أو -ٖ
ومنها: شدة تحسر هإالء الذٌن كذبوا بلماء هللا، وإلرارهم على أنفسهم بؤنهم فرطوا،  -ٗ

 وهذا ال ٌنفعهم، انتهى العمل، وشًء فات ال ٌمكن رده، ولهذا ألروا بؤنهم مفرطون.

                                                             
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص11ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕ٘ٓ/ٗ(:ص2ٔٓٔصحٌح مسلم) (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص15ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .55ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .عنه هللا رضً هرٌرة، أبً حدٌث ( منٖ٘٘ٔبرلم ) مسلم ( وصحٌحٕٔٔبرلم ) البخاري صحٌح(ٓٔ)
، والسمٌن الحلبً فً الدر 1ٕٗ/ٕلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٔٔ)

 .52٘/ٗالمصون:
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
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ومنها: أن أهل األوزار ٌحملون أوزارهم على ظهورهم ٌوم المٌامة حمٌمة؛ ألن هذا هو  -٘
الواجب؛ أن نجري النصوص المرآنٌة والنبوٌة على ظاهرها.فإذا لال لابل: كٌؾ 
ٌحملونها؟فالجواب: أن هذا سإال فً ؼٌر محله؛ ألن أحوال اآلخرة ال تماس بؤحوال 

 الدنٌا.
ومنها: أن األعمال محل الثناء والمدح؛ لموله: ﴿أاََل َساَء َما ٌَِزُروَن﴾، هذا لدح.محل الثناء  -ٙ

ْحَساُن﴾ ]الرحمن مثل لوله ت ْحَساِن إِالَّ اإْلِ [، فاألعمال محل المدح ٓٙعالى: ﴿َهْل َجَزاُء اإْلِ
 ومحل المدح.

 
 المرآن

ٌٌْر ِلل ِذٌَن ٌَت مُوَن أَفاََل تَْعِملُوَن ) اُر اآْلِخَرةُ َخ ْنٌَا إاِل  لَِعٌب َولَْهٌو َولَلد  ({ ]األنعام : ٕٖ}َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ
ٖٕ] 

 التفسٌر:
وما الحٌاة الدنٌا فً ؼالب أحوالها إال ؼرور وباطل، والعمل الصالح للدار اآلخرة خٌر للذٌن 

أٌها المشركون المؽترون -ٌخشون هللا، فٌتمون عذابه بطاعته واجتناب معاصٌه. أفبل تعملون 
موا ما ٌبمى على ما ٌفنى؟ -بزٌنة الحٌاة الدنٌا  فتمّدِ

ٌَا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَما اْلحَ   ْن [، أي:"وما الحٌاة الدنٌا فً ٌَٕٖاةُ الدُّ
 .(ٔ)ؼالب أحوالها إال ؼرور وباطل"

 .(ٕ)باطل وؼرور ال بماء لها"لال البؽوي:أي:" 
 .(ٖ)أي : إنما ؼالبها كذلن"لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)تكون لذَّةً فانٌةً عن لرٌٍب"ألنَّها تفنى وتنمضً كاللَّهو واللَّعب لال الواحدي:" 

ٌعنً: لعب كلعب الصبٌان ٌبنون بنٌانا، ثم ٌهدمونه، وٌلعبون وٌلهون لال السمرلندي:" 
وٌبنون ما ال ٌسكنون. كذلن أهل الدنٌا ٌجمعون ما ال ٌؤكلون، وٌبنون ما ال ٌسكنون وٌؤملون ما 

 .(٘)ال ٌدركون"
 .(ٙ)هل لعب ولهو"أي: أن أهل الدنٌا ألال ابن ابً زمنٌن:" 
باطل وؼرور ال ٌبمى، وهذا تكذٌب من هللا للكفار فً لولهم ما هً إال لال الثعلبً:أي:" 

 .(2)حٌاتنا الدنٌا اآلٌة وللدار اآلخرة"
وهذا تكذٌب من هللا تعالى ذكره هإالء الكفاَر المنكرٌن البعَث بعد الممات لال الطبري:" 

ًَ إِال َحٌَاتُنَ  ٌَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثٌَِن{ ]سورة المابدة: فً لولهم: }إِْن ِه ْن [، ٌمول تعالى ذكره، 5ٕا الدُّ
مكذبًا لهم فً لبلهم ذلن:}ما الحٌاة الدنٌا{، أٌها الناس }إال لعب ولهو{، ٌمول: ما باؼً لذاِت 
ها، الحٌاة التً أْدنٌت لكم ولّربت منكم فً داركم هذه، ونعٌَمها وسروَرها، فٌها، والمتلذذُ ب

والمنافُس علٌها، إال فً لعب ولهو، ألنها عما للٌل تزول عن المستمتع بها والمتلذِذ فٌها 
بمبلذّها، أو تؤتٌه األٌام بفجابعها وصروفها، فَتُِمرُّ علٌه وتكُدر،كالبلعب البلهً الذي ٌسرع 

روا، أٌها الناس، اضمحبلل لهوه ولعبه عنه، ثم ٌعمبه منه ندًما، وٌُورثه منه تَرًحا. ٌمول: ال تؽت
 .(1)بها، فإن المؽتر بها عّما للٌل ٌندم"

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر (ٖ)
 .ٖٓ٘الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .٘ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (2)
 .5ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
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جعل أعمال الدنٌا لعبا ولهوا واشتؽاال بما ال ٌعنى وال ٌعمب منفعة، لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)كما تعمب أعمال اآلخرة المنافع العظٌمة"

 .(ٕ)هو:الطبل"« اللهو"»عن مجاهد لال:  
اُر اآْلِخَرةُ   ٌٌْر ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َولَلدَّ [، أي:" ولّدار اآلخرة وما َٕٖخ

 .(ٖ)فٌها من انواع النعٌم خٌر للذٌن ٌخشون هللا، فٌتمون عذابه بطاعته واجتناب معاصٌه"
 .(ٗ)عن ابن عباس لوله: "}وللدار اآلخرة خٌر{، ٌمول: بالٌة"

 .(٘)عن عكرمة لوله: "}وللدار اآلخرة{، ٌمول: الجنة"
 .(ٙ)ٌعنً: الجنة خٌر للذٌن ٌتمون الشرن والفواحش"لال السمرلندي:" 
ٌمول: وللعمل بطاعته، واالستعداُد للدار اآلخرة بالصالح من األعمال التً لال الطبري:" 

تَبمى منافعها ألهلها، وٌدوم سروُر أهلها فٌها، خٌٌر من الدار التً تفنى وشًٌكا، فبل ٌبمى لعمالها 
وال ٌدوم لهم فٌها نعٌمللذٌن ٌخشون هللا فٌتمونه بطاعته واجتناب معاصٌه، فٌها سرور، 

 .(2)والمسارعة إلى رضاه"
لوله }للذٌن ٌتمون{، دلٌل على أن ما عدا أعمال المتمٌن لعب لال الزمخشري:" 
 .(1)ولهو"
ٌٌْر ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{ ]األنعام :وفً   اُر اآْلِخَرةُ َخ  :(5)[، ثبلثة وجوهٕٖ لوله تعالى:}َولَلدَّ

أحدها : وما أمر الدنٌا والعمل لها إال لعب ولهو ، فؤما عمل الصالحات فٌها فهو من عمل 
 اآلخرة ، فخرج من أن ٌكون لعباً ولهواً .

والثانً : وما أهل الحٌاة الدنٌا إال أهل لعب ولهو الشتؽالهم بها عما هو أولى منها ، لاله 
 .(ٓٔ)الحسن

كؤهل اللعب واللهو النمطاع لذاتهم ولصور مدتهم ، وأهل اآلخرة بخبلفهم لبماء والثالث : أنهم 

ٌٌْر لِّلَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{، ألنه لَْد دام لهم  مدتهم واتصال لذتهم ، وهو معنى لوله تعالى:}َوَللدَّاُر األِخَرةُ َخ
 فٌها ما كان منمطعاً فً ؼٌرها .

 .(ٔٔ)ٌرثها. ذكره الماوردي عن بعضهموالرابع: أنها لعب لمن جمعها ، لهو لمن 
 .(ٕٔ)سمٌت الدنٌا لدنوها، ولٌل: لدناءتها وسمٌت اآلخرة، ألنها بعد الدنٌا"لال الثعلبً:" 

على معنى « اآلخرة»، ببلم واحدة بالتخفٌؾ، وبكسر «ولدار االخرة»لرأ ابن عامر: 
 .(ٖٔ)ى معنى النعتببلمٌن، واآلخرة بالضم عل« وللدار اآلخرة»اإلضافة. ولرأالبالون: 

أٌها المشركون المؽترون -[، أي:"أفبل تعملون ٕٖلوله تعالى:}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]األنعام :  
موا ما ٌبمى على ما ٌفنى؟" -بزٌنة الحٌاة الدنٌا فتمّدِ

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)أن ذلن خٌر لكم"لال الماوردي:أي:" 

                                                             
 .2ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .]بتصرؾ[ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕٖٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕٖٖأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ، وبحر العلوم:ٕٙ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي: أن اآلخرة أفضل من الدنٌا"لال السمرلندي:" 
 .(ٕ)أنَّها كذلن فبل تَْفتُروا فً العمل لها"الواحدي:أي:" لال 
ٌمول: أفبل ٌعمل هإالء المكذّبون بالبعث حمٌمةَ ما نخبرهم به، من أن لال الطبري:" 

الحٌاة الدنٌا لعب ولهٌو، وهم ٌرون من ٌُْختَرم منهم، ومن ٌهلن فٌموت، ومن تنوبه فٌها النوابب 
الفجابع. ففً ذلن لمن عمل مدَّكر ومزدجر عن الركون إلٌها، وتصٌبُه المصابب وتفجعه 

واستعباد النفس لها  ودلٌٌل واضح على أن لها مدّبًِرا ومصرفًا ٌلزم الخلَك إخبلُص العبادة له، 
 .(ٖ)بؽٌر إشران شًٍء سواه معه"

، بالتاء على معنى «أفبل تعملون»لرأ نافع وابن عامر وعاصم فً رواٌة حفص: 
 .(ٗ)والبالون بالٌاء على معنى المؽاٌبة المخاطبة،
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة:التزهٌد فً الدنٌا، والترؼٌب فً اآلخرة. -ٔ
 ومنها: أن الدنٌا كلها لعب ولهو، لعب فً الجوارح، ولهو فً الملوب. -ٕ
ْنٌَا إِ  -ٖ ٌَاةُ الدُّ الَّ لَِعٌب ومنها: أنه ال حال للدنٌا سوى ذلن، وجه الداللة الحصر ﴿َوَما اْلَح

 َولَْهٌو﴾.
* ومنها: أن الدار اآلخرة خٌر من الدنٌا للمتمٌن؛ . وعلى هذا فما ٌصٌبهم فً الدنٌا من  -ٗ

األذى فً هللا عز وجل، أو فً أمراض تصٌبهم، أو فً فمد حبٌب، أو ما أشبه ذلن، فإنه 
 م ٌكن.فً اآلخرة ٌُنسى وكؤنه لم ٌكن؛ ألن الدار اآلخرة تمحو كل شًء سبك، كؤنه ل

الدار اآلخرة هً وومنها: إثبات الدار اآلخرة؛ ألن إثبات وصفها ٌدل على وجود أصلها. -٘
عدٌلة الدنٌا، وضرة الدنٌا، وهً ما ٌكون بعد البعث، وسماها هللا تعالى آخرة ألنها آخر 

 المراحل؛ فإن بنً آدم لهم أربع مراحل:

 المرحلة األولى: فً بطون األمهات. -
 فً هذه الحٌاة. والمرحلة الثانٌة: -
 والمرحلة الثالثة: فً البرزخ بٌن البعث والممات. -
 والمرحلة الرابعة: فً البعث بعد الممات إذا لامت الساعة، ولذلن سمٌت آخرة. -
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن اآلخرة خٌر لهإالء المعتصمٌن بالتموى، ولؽٌرهم لٌست  -ٙ

ٌَا ِسْجُن اْلُمْإِمِن وَجنَّةُ اْلَكافِرِ أنَّ »خًٌرا، بل هً شر، ولهذا جاء فً الحدٌث  ْن .فهً (٘)«الدُّ
.فهً بالنسبة للمإمن سجن؛ ألنه لو نسب نعٌم الدنٌا كلها إلى نعٌم اآلخرة لم (٘)«اْلَكافِرِ 

ٌكن شٌبًا، أما الكافر فهً جنته؛ ألنه فً الدنٌا كان فً أهله مسروًرا، لكن فً اآلخرة 
 على العكس من ذلن.

مّر بٌهودي زٌات تعبان من  -بٌس المضاه فً مصروكان ر-حكً أن الحافظ ابن حجر، 
تجره الخٌول أو البؽال  -رحمه هللا-األذى؛ أذى الزٌت والحرارة وؼٌر ذلن، وابن حجر 

على العربة؛ ألنه كان لاضً المضاه فً مصر، فاستولفه هذا الٌهودي ولال: كٌؾ تكون 
ةُ  إِنَّ »أنت فً هذه الحال، وأنا فً هذه الحال، والحدٌث عندكم  ٌَا ِسْجُن اْلُمْإِمِن َوَجنَّ ْن الدُّ

؟ فؤجابه على البدٌهة، لال: ما المإمن فٌه من النعٌم بالنسبة لآلخرة إال سجن، وما (ٙ)«اْلَكافِرِ 
 وما العذاب الذي أنت فٌه بالنسبة لآلخرة إال جنة. فعلم الٌهودي الحمٌمة وأسلم.

 ات: ذكر هللا تعالى فً تفضٌل اآلخرة على الدنٌا ثبلث آٌ

                                                             
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٓ٘الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔ، وبحر العلوم:ٕٙ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.ٔ/  5ٕ٘ٙأخرجه مسلم )(٘)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.ٔ/  5ٕ٘ٙأخرجه مسلم )(ٙ)
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ٌٌْر لََن ِمَن اأْلُولَى﴾  - اآلٌة األولى: تتعلك بشخص معٌن،  فمال تعالى: ﴿َوَلآْلِخَرةُ َخ
 وهو الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم.

ٌر  - ٌْ اُر اآْلِخَرةُ َخ والثانٌة: بمعٌن بوصؾ، والمعٌنة بوصؾ، وهو لوله تعالى: ﴿َولَلدَّ
ٌٌْر ِلَمِن اتَّمَى﴾ ]النساء ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن﴾، ولوله عز وجل: ﴿وَ   [. 22اآْلِخَرةُ َخ

ْنٌَا ) - ٌٌْر ٙٔوالثالثة: إطبلق، وهو لوله تعالى:﴿بَْل تُْإِثُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ ( َواآْلِخَرةُ َخ
 [.2ٔ، َٙٔوأَْبمَى﴾ ]األعلى 

 
 المرآن

ِ ٌَْجَحُدوَن )}لَْد نَْعلَُم إِن هُ لٌََْحُزنَُن ال ِذي ٌَمُولُوَن فَِإن ُهْم اَل  بُونََن َولَِكن  الظ اِلِمٌَن بِآٌَاِت ّللا  ({ ٌَُٖٖكذِّ
 [ٖٖ]األنعام : 
 التفسٌر:

إنا نعلم إنه لٌُْدخل الحزَن إلى للبن تكذٌُب لومن لن فً الظاهر، فاصبر واطمبن؛ فإنهم ال 
البراهٌن ٌكذبونن فً لرارة أنفسهم، بل ٌعتمدون صدلن، ولكنهم لظلمهم وعدوانهم ٌجحدون 

 الواضحة على صدلن، فٌكذبونن فٌما جبت به.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

: إنا ال نكذبن، -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: "لال أبو جهل للنبً  -رضً هللا عنه-أحدها:عنعلً بن أبً طالب 
بُونََن. . .{" ولكن نكذب ما جبت به؛ فؤنزل هللا: }فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ
 ؾ[. ]ضعٌ(ٔ)

على أبً جهل،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً السٌاق نفسه روي عن  أبً مٌسرة؛ لال: "مر رسول هللا  
فمال: وهللا ٌا دمحم ما نكذبن؛ إنن عندنا لمصدق، ولكنا نكذب بالذي جبت به؛ فؤنزل هللا: }فَإِنَُّهْم اَل 

ِ ٌَْجحَ  ٌَاِت َّللاَّ اِلِمٌَن بِآ بُونََن َولَِكنَّ الظَّ  . ]ضعٌؾ[(ٕ)ُدوَن{ "ٌَُكذِّ

                                                             
 والدارلطنً –( ٖٗٔ/ ٔفً "الشفا" ) عٌاض الماضً طرٌمه ومن–( ٖٗٙٓرلم  ٕٔٙ/ ٘الترمذي ) أخرجه(ٔ)

فً  الممدسً (،والضٌاء2ٕٖٗرلم  1ٕٕٔ/ ٗفً "التفسٌر" ) حاتم أبً وابن (،ٗٗٔ، ٖٗٔ/ ٗفً "العلل" )
 أبً ٌعن الثور عن المصار هشام بن معاوٌة طرٌك من–( 2ٗ1رلم  ٖ٘ٙ، ٖٗٙ/ ٕالمختارة" ) "األحادٌث
 علً. عن كعب بن ناجٌة عن إسحاق
 علتان: ؛فٌه ضعٌؾ سند للنا: وهذا
 ولد الثوري هنا عنه فالراوي اختبلطه؛ أما. بالتحدٌث ٌصرح ولم عنعن، ولد مدلس السبٌعً إسحاق أبو: األولى
 .االختبلط لبل منه سمع
 به كعب بن ناجٌة عن إسحاق أبً عن الثوري عن آدم بن وٌحٌى مهدي بن الرحمن عبد فرواه المخالفة؛: الثانٌة
ً  ٌذكر لم مرسبلً،  .علٌا
 فً حاتم أبً وابن ،ٖٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٙٔٔ(، و)5ٖ٘ٔٔ" )البٌان جامع" فً والطبري الترمذي، أخرجه
 .أصح وهو( ٖ٘ٙ/ ٕ" )المختارة" فً الممدسً والضٌاء ،(2ٕٖ٘ رلم 1ٕٕٔ/ ٗ" )تفسٌره"
 .اإلرسال والصواب وهم، وهو مسنداً، موصوالً  فرواه -أوهام له صدوق وهو- معاوٌة خالفهما ولد
 ".أصح وهذا: "مرسبلً  مهدي ابن طرٌك من رواٌته بعد الترمذي لال
 إسحاق أبً عن الثوري ٌروٌه: "-كعب بن ناجٌة حدٌث عن-( 2ٗٗ رلم ٖٗٔ/ ٗ" )العلل" فً الدارلطنً ولال
 .الثوري عن هشام بن معاوٌة لاله علً؛ عن كعب بن ناجٌة عن
 .هـ. ا". المحفوظ وهو علٌاً، فٌه ٌذكر ال مرسبلً  الثوري عن ٌروٌه وؼٌره
 فلعل هشام، بن معاوٌة رواٌة مثل موصوالً  به إسحاق أبً عن إسرابٌل طرٌك من( ٖ٘ٔ/ ٕ) الحاكم رواه لكن

: بموله الذهبً وتعمبه ،"ٌخرجاه ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح: "فمال الحاكم؛ أما. الوجهٌن من مروي الحدٌث
ً  له ٌخرجا ولم كعب بن ناجٌة فٌه: للت"  ".شٌبا

 .مردوٌه وابن الشٌخ ألبً نسبته وزاد( ٖٕٙ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 حمٌد بن لعبد ( ونسباهٖٔٔ/ ٕالمدٌر" ) فً "فتح (،والشوكانًٕٗٙ/ ٖفً "الدرالمنثور" ) السٌوطً ذكره(ٕ)

 مردوٌه. وابن المنذر وابن
 عن مرسبلً  مٌسرة أبً عن إسحاق أبً عن إسرابٌل (،ولال: "ورواهٖٗٔ/ ٗفً "العلل" ) الدارلطنً وذكره
 ".-وسلم  علٌه هللا صلى –النبً 

 .أحمد اإِلمام لال اختبلطه؛كما بعد عنه إسرابٌل ورواٌة عنعنه، ولد مختلط مدلس للنا: وأبوإسحاق



ٔٗ1 
 

بمكة؛ لال بعضهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن أبً صالح؛ لال: "كان المشركون إذا رأوا رسول هللا 
بُو َنَن لبعض فٌما بٌنهم: إنه لنبً؛ فنزلت هذه اآلٌة: }لَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لٌََْحُزنَُن الَِّذي ٌَمُولُوَن فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ

ِ ٌَْجَحُدوَن{"َولَِكنَّ  الظَّاِلِمٌَن بِآٌَاِت َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

والثانً: ولال مماتل:"نزلت فى الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناؾ بن لصً. كان 
فً العبلنٌة فإذا خبل مع أهل ثمته، لال: ما دمحم من أهل الكذب، وإنً  -ملسو هيلع هللا ىلص -الحارث ٌكذب النبً
لال: إنا لنعلم أن هذا الذي تمول حك وإنه ال ٌمنعنا أن  -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا لمً النبًألحسبه صادلا وكان 

نتبع الهدى معن إال مخافة أن ٌتخطفنا الناس، ٌعنً: العرب من أرضنا إن خرجنا فإنما نحن 
َّبِعِ اْلُهَدى َمعََن نُ  تََخطَّْؾ ِمْن أكلة رأس وال طالة لنا بهم نظٌرها فً المصص }َولَالُوا إِْن نَت

 .(ٖ)، فؤنزل هللا: لد نعلم إنه لٌحزنن الذي ٌمولون"(ٕ)أَْرِضَنا{
بُونََن{؛ لال:  والثالث: وعن أبً صالح فً لوله: }لَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لٌََْحُزنَُن الَِّذي ٌَمُولُوَن فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ

وهو جالس حزٌن، فمال له:ما ٌحزنن؟، فمال: كذبنً ذات ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -"جاء جبرٌل إلى النبً 
بُونََن{ هم ٌعلمون أنن صادق ولكن الظالمٌن بآٌات هللا  هإالء، لال: فمال له جبرٌل:}فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ

 . ]ضعٌؾ[(ٗ)ٌجحدون"
ٌَمُولُوَن{ ]األنعام :   إنا نعلم إنه لٌُْدخل [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}لَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لٌََْحُزنَُن الَِّذي 

 .(٘)الحزَن إلى للبن تكذٌُب لومن لن فً الظاهر"
 .(ٙ)فً العبلنٌة بؤنن كذاب مفتر"لال مماتل:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : } لد نعلم{، ٌا دمحم ، إنه لٌحزنن الذي ٌمول لال الطبري:" 

 .(2)المشركون ، وذلن لولهم له : إنه كذّاب "
الذي ٌجًء لزٌادة الفعل وكثرته ، « ربما»}لد{ فً }لد نعلم{، بمعنى: لال الزمخشري:" 
 :(1)كموله

 ولكنَّه لد ٌُهِلن الماَل نابلُه                     ثِمٍَة ال تُْهِلُن الَخْمُر َمالَه(5)أخً
 .(ٓٔ)و}الذي ٌمولون{، هو لولهم: ساحر كذاب"

مسوق لتسلٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الحزن الذي ٌعترٌه مما حكً استبناؾ لال أبو السعود:" 
عن الكفرة من اإلصرار على التكذٌب والمبالؽة فٌه ببٌان أنه علٌه الصبلة والسبلم بمكانة من 
هللا عز وجل وأن ما ٌفعلونه فً حمه فهو راجع إلٌه تعالى فً الحمٌمة وأنه ٌنتمم منهم ال محالة 

م وكلمة لد لتؤكٌد العلم بما ذكر المفٌد لتؤكٌد الوعٌد كما فً لوله تعالى ما أنتم علٌهخ أشد انتما

                                                             
 الشٌخ. ألبً ( ونسبهٕٗٙ/ ٖفً "الدرالمنثور" ) السٌوطً ذكره(ٔ)
 .[2٘]المصص : (ٕ)
 .ٕٙٔ، وانظر: اسباب النزول للواحدي:1٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 . مرسل صحٌح اإلسناد.ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔٔ(:ص5ٖٔٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
، والموشح فً مآخذ العلماء على ٘ٙ، وانظر: اشعار الستة الجاهلٌٌن:ٕٗٔالبٌت لزهٌر، كما فً دٌوانه (1)

 ، وؼٌرها.ٖٖٖ، وتحرٌر التحبٌر:15ٕ، والبدٌع فً نمد الشهر: ٙٙالشعراء:
 مفتوحا، والثانً مكسورا األول الفعل كان وإن. وعد من كالعدة وثك، من والثمة. حذٌفة أبى بن حصن ٌمدح
 لما مبلزم هو أى التوثك، هو المصدر أو به، ٌتوثك ما بها والمراد التاء، وخلفتا الواو حذفت «وثك» فؤصلها
 مجاز الخمر إلى اإلهبلن وإسناد. به للتوثك مبلزم أو أخوه كؤنه عنه ٌنفن ال األخبلؾ، مكارم من به ٌتوثك
 مدحا ٌكن لم وإال للتكثٌر، هنا «لد» و. العطاء أى النابل، إلى إسناده وكذلن سببه، ألنه عملى،

 ، والرواٌة الصحٌحة: أخً."أخو"فً الكشاؾ:  (5)
 .2ٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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ولوله تعالى لد ٌعلم هللا المعولٌن ونحوهما بإخراجها إلى معنى التكثٌر حسبما ٌخرج إلٌه ربما 
 :(ٔ)فً مثل لوله

   بعَد الُوفوِد ُوفودُ ألاَم به                      تُْمِس مهجوَر الِفناِء فُربَّما وإن 
جرٌا على سنن العرب عند لصد اإلفراط فً التكثٌر تمول لبعض لواد العساكر كم عندن من 
الفرسان؟ فٌمول: رب فارس عندي وعنده ممانب جمة، ٌرٌد بذلن التمادي فً تكثٌر فرسانه 

ن تكثٌر الملل، ولكنه ٌروم إظهار براءته عن التزٌد وإبراز أنه ممن ٌملل كثٌر ما عنده فضبل ع
ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمٌَن{ ]الحجر :   [.ٕوعلٌه لوله عز وجل:}ُربََما 

وهذه طرٌمة إنما تسلن عند كون األمر من الوضوح بحٌث ال تحو حوله شاببة رٌب 
 :(ٕ)حمٌمة كما فً اآلٌات الكرٌمة المذكورة أو ادعاءكما فً البٌت، ولوله

 ]كؤنَّ أثواَبهُ ُمّجْت بِفْرصاِد[                   ُن الِمْرَن ُمْصَفّراً أناِملُه لد أتْرُ 
 :(ٖ)ولوله 

 َولَِكنَّهُ لَْد ٌُْهِلُن اْلَماَل نَاِبلُهْ                  ]أَخً ثِمٍَة اَل ٌُْذِهُب اْلَخْمُر َمالَهُ[ 
اثنٌن وما بعده ساد مسدهما، واسم والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة تعلمه، وهو متعد إلى 

وعابده محذوؾ، « ٌحزنن»ضمٌر الشؤن وخبرها الجملة المفسرة له والموصول فاعل « إن»
 .(ٗ)أي: الذي ٌمولونه، وهو ما حكً عنهم من لولهم:}إن هذا إال أساطٌر االولٌن{ ونحو ذلن"

 .(٘)بفتح الٌاء وضمها« لٌحزنن» ولرئ: 
بُونََن{ ]األنعام : لوله تعالى:}فَإِنَُّهْم الَ  [، أي:"فإنهم ال ٌكذبونن فً لرارة أنفسهم، ٖٖ ٌَُكذِّ

 .(ٙ)بل ٌعتمدون صدلن"
فً السر بما تمول بؤنن نبً رسول، بل ٌعلمون أنن صادق ولد جربوا لال مماتل:أي:" 

 .(2)منن الصدق فٌما مضى"

ه كذابا، وأبخلته ال ٌجدونن تؤتً بالكذب، كما تمول: أكذبته وجدت :أيلال المرطبً:" 
 .(1)وجدته بخٌبل، أي ال ٌجدونن كذابا إن تدبروا ما جبت به"

ٌمول تعالى مسلٌا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، فً تكذٌب لومه له ومخالفتهم إٌاه : } لَْد نَْعلَُم لال ابن كثٌر:" 
لن ، وحزنن وتؤسفن علٌهم ، }  إِنَّهُ لٌََْحُزنَُن الَِّذي ٌَمُولُوَن {، أي : لد أحطنا علما بتكذٌب لومن

ٌِْهْم َحَسَراٍت { ]فاطر :  [ كما لال تعالى فً اآلٌة األخرى : } لَعَلََّن بَاِخٌع 1فَبل تَْذَهْب نَْفسَُن َعلَ
وا بَِهَذا [، } فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم ٌُْإِمنُ ٖنَْفَسَن أاَل ٌَكُونُوا ُمْإِمنٌَِن { ]الشعراء : 

 .(5)["2اْلَحِدٌِث أََسًفا { ]الكهؾ : 
المعنى: أن تكذٌبن أمر راجع إلى هللا، ألنن رسوله المصدق لال الزمخشري:" 

بالمعجزات فهم ال ٌكذبونن فً الحمٌمة وإنما ٌكذبون هللا بجحود آٌاته، فاله عن حزنن لنفسن 
هو استعظامن بجحود آٌات هللا وإن هم كذبون وأنت صادق، ولٌشؽلن عن ذلن ما هو أهم و

: إنهم لم ٌهٌنون وإنما -إذا أهانه بعض الناس -تعالى واالستهانة بكتابه. ونحوه لول السٌد لؽبلمه
 .(ٓٔ)["ٓٔأهانونى. وفً هذه الطرٌمة لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَُباٌِعُوَنَن إِنََّما ٌُبَاٌِعُوَن{ ]الفتح : 

                                                             

/ ٔ تمام ألبً الحماسة. ؼدرا بواسط المنصور لتله لد وكان هبٌرة، ابن فًالبٌت البن عطاء السندي،  (ٔ)
ٖٖٔ. 
ص : الشعر ،وكتابٖٗ/ ٔ،والممتضب ٕٕٗ/ ٗ، والكتاب 5ٗالبٌت لعبٌد بن األبرص كما فً دٌوانه: (ٕ)

 فٌه. ،وتخرٌجه5ٖٔ
 .ٕٗٔالبٌت لزهٌر، كما فً دٌوانه(ٖ)
 ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕوانظر: هذا المعنى فً الكشاؾ: .ٕٙٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .1ٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٙٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٓ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)



ٔ٘ٓ 
 

بُونََن{لال أبو السعود:لوله:  تعلٌل لما ٌشعرون به الكبلم السابك من النهً "}فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ
عن االعتداد بما لالوا لكن ال بطرٌك التشاؼل عنه وعده هٌنا واإللبال التام على ما هو أهم منه 
من استعظام جحودهم بآٌات هللا عز وجل كما لٌل فإنه مع كونه بمعزل من التسلٌة بالكلٌة مما 

كون حزنه علٌه الصبلة والسبلم لخاصة نفسه بل بطرٌك التسلً بما ٌفٌده من بلوؼه علٌه  ٌوهم
الصبلة والسبلم فً جبللة المدر ورفعة المحل والزلفى من هللا عز وجل إلى حٌث ال ؼاٌة وراءه 

:}َمْن ٌُِطِع  حٌث لم ٌمتصر على جعل تكذٌبه ملسو هيلع هللا ىلص تكذٌبا آلٌاته سبحانه على طرٌمة لوله تعالى
{ ]النساء :  سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ [، بل نفى تكذٌبهم عنه ملسو هيلع هللا ىلص وأثبت آلٌاته تعالى على طرٌمة 1ٓالرَّ

{ ]الفتح :  [ أٌذانا بكمال المرب واضمحبلل ٓٔلوله تعالى :}إِنَّ الَِّذٌَن ٌُبَاٌِعُونََن إِنََّما ٌُبَاٌِعُوَن َّللاَّ
 فً شؤن هللا عز وجل نعم فٌه استعظام لجناٌتاهم منبىء عن عظم عموبتهم كؤنه لٌل شبونه ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)ال: تعتد به وكله إلى هللا تعالى فإنهم فً تكذٌبهم ذلن ال ٌكذبونن فً الحمٌمة"
بُونََن{ ]األنعام : وفً    [، خمسة وجوه:ٖٖلوله تعالى:}فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ
نهم ال ٌكذبونن بحجة ، وإنما هو تكذٌب بهت وعناد ، فبل ٌحزنن ، فإنه ال ٌضرن ، أحدها : فإ

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ)لاله أبو صالح
لال السدي:" لما كان ٌوم بدر لال األخنس بن شرٌك لبنً زهرة : ٌا بنً زهرة ، إن 

 ًٌّ ا لم تماتلوهُ الٌوم ، وإن كان كاذبًا محمًدا ابن أختكم ، فؤنتم أحكُّ َمْن َكؾَّ عنه ، فإنه إن كان نب
كنتم أحك من كؾ عن ابن أخته! لفوا ههنا حتى ألمى أبا الحكم فإن ؼُلب محمٌد ]ملسو هيلع هللا ىلص[ رجعتم 

، وكان  (٘)«األخنس»سالمٌن ، وإن َؼلَب محمٌد فإن لومكم ال ٌصنعون بكم شٌبًا فٌومبذ سّمً :
ًّ »اسمه  فالتمى األخنس وأبو جهل ، فخبل األخنس بؤبً جهل ، فمال : ٌا أبا الحكم ، أخبرنً  «أب

عن دمحم ، أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه لٌس ههنا من لرٌش أحد ؼٌري وؼٌرن ٌسمع كبلمنا! 
 ِ ًّ ٌْحن ، وهللا إن محمًدا لصادق ، وما كذب محّمد لط ، ولكن إذا ذهب بنو لَُص فمال أبو جهل : َو

والحجابة والسماٌة والنبوة ، فماذا ٌكون لسابر لرٌش ؟ فذلن لوله : }فإنهم ال ٌكذّبونن  باللواء
 .(ٙ)ولكن الظالمٌن بآٌات هللا ٌجحدون{، فآٌات هللا: محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص

وعن عن أبً ٌزٌد المدنً:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمً أبا جهل فصافحه. فمال له رجل: أال أران 
افح هذا الصابا. فمال: وهللا إنً ألعلم أنه لنبً، ولكن متى كنا لبنً عبد مناؾ تبعا؟ فتبل أبو تص

 .(2)ٌزٌد: }فإنهم ال ٌكذبونن{، اآلٌة"
والثانً : فإنهم ال ٌكذبون لولن لعلمهم بصدلن ، ولكن ٌكذبون ما جبت به ، لاله ناجٌة بن 

 .(1)كعب
صدلن ، ولكنهم ٌكذبونن فً العبلنٌة لعداوتهم لن ، لاله والثالث : ال ٌكذبونن فً السر لعلمهم ب

 .(5)الكلبً
والرابع : معناه أن تكذٌبهم لمولن لٌس بتكذٌب لن ، ألنن رسول ُمبَلّػ ، وإنما هو تكذٌب آلٌاتً 
ِ الدالة على صدلن والموجبة لمبول لولن، ولد بٌن ذلن بموله تعالى:}َولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن ببَؤٌََاِت  َّللاَّ

ٌَْجَحُدوَن{، أي: ٌكذبون
(ٔٓ). 

                                                             
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٔ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔٔ(:ص5ٖٔٔٔ(، و)5ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔٔ(:ص5ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٖ/ٔٔ(:ص5ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 ( سمى " األخنس " ، ألنه من " خنس ٌخنس خنوسا " ، إذا انمبض عن الشًء وتؤخر ورجع.(٘)
 .ٖٖٖ/ٔٔ(:ص5ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٕٖ5أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٙٔٔ(، و)5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٔ/ٕلعٌون:انظر: النكت وا (5)
 .1ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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عن سعٌد بن جبٌر : " }فإنهم ال ٌكذبونن{، لال : لٌس ٌكذّبون محمًدا ، ولكنهم بآٌات هللا  
 .(ٔ)ٌجحدون "

فؽنهم ال »والخامس: :معناه:أنهم ال ٌبطلون ما فً ٌدٌن. وهذا لول دمحم بن كعب، وكان ٌمرإها:
 .(ٕ)«ٌكذبونن بالتخفٌؾ
ناه:انهم ال ٌمدرون أن ٌمولوا لن فٌما أنبات به مما فً كتبهم: كذبت. لاله معوالخامس: 
 .(ٖ)الزجاج
عن سالم بن أبً حفصة لال: "لرأ علً بن أبً طالب: }فإنهم ال ٌكذبونن{، لال: ال  

 .(ٗ)["ٌٙٙجٌبون بحك هو أحك من حمن. ولرأ: }َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن َوهَُو اْلَحك{ ]األنعام : 
بمعنى : إنهم ال ٌُْكِذبونن فٌما أتٌتهم به من ،«الَ ٌُْكِذبونَنَ »علً ونافع والكسابً :ولرأ 

وحً هللا ، وال ٌدفعون أن ٌكون ذلن صحًٌحا ، بل ٌعلمون صحته ، ولكنهم ٌجَحدون حمٌمته 
 .(٘)لوال فبل ٌإمنون به

فَإِنَُّهْم ال »ولرأته جماعة من لرأة المدٌنة والعرالٌٌن والكوفة والبصرة : 
بُونَنَ  بمعنى : أنهم ال ٌكذّبونن علًما ، بل ٌعلمون أنن صادق ولكنهم ٌكذبونن لوال عناًدا «ٌَُكذِّ
 .(ٙ)وحسًدا

والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إنهما لراءتان مشهورتان ، لال الطبري:"
 الصحة مخرج مفهوم. لد لرأ بكل واحدة منهما جماعة من المرأة ، ولكل واحدة منهما فً

وذلن أن المشركٌن ال شنَّ أنه كان منهم لوم ٌكذبون رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌدفعونه عما كان هللا 
تعالى ذكره خصه به من النبّوة ، فكان بعضهم ٌمول :هو شاعر، وبعضهم ٌمول : هو كاهن " ، 

تَاهم به من وحً السماء ، ومن وبعضهم ٌمول :هو مجنون، وٌنفً جمٌعُهم أن ٌكون الذي أ
تنزٌل رب العالمٌن ، لوال. وكان بعضهم لد تبٌن أمَره وعلم صحة نبّوته ، وهو فً ذلن ٌعاند 

 .(2)وٌجحد نبّوته حسًدا له وبؽًٌا"
ِ ٌَْجَحُدوَن{ ]األنعام :   [، أي:"ولكنهم لظلمهم ٖٖلوله تعالى:}َولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(1)هم ٌجحدون البراهٌن الواضحة على صدلن، فٌكذبونن فٌما جبت به"وعدوان

 .(5)ٌمول: ٌعلمون أنن رسول هللا وٌجحدون" لال لتادة:"
 .(ٓٔ)ٌعنً: بالمرآن بعد المعرفة"لال مماتل: " 
 .(ٔٔ)أي : ولكنهم ٌعاندون الحك وٌدفعونه بصدورهم"لال ابن كثٌر:" 
، بحجج هللا وآي كتابه ورسوِله ٌجحدون ، : ولكن المشركٌن باهلل لال الطبري:" 

ة ذلن كله" فٌنكرون صحَّ
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-آٌات هللا: محمٌد ولال السدي:" 

                                                             
 .ٖٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٗٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔٔ(:ص52ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٕٖ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
، والنكت ٔٔٔ/ ٗ، والبحر المحٌط ٖٖٓ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:  ٖٖٔ/ ٔانظر:معانً المرآن للفراء  (٘)

 ، وؼٌرها.1ٓٔ/ٕوالعٌون:
 .ٖٖٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/ٔٔ(:ص5ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ألنهم إنما جحدوا براهٌن هللا جل وعز وجابز أن ٌكون فإنهم الٌكذبونن، لال الزجاج:" 
ى فٌهم األمٌن لبل الرسالة، ولكنهمجحدوا بؤلسنتهم كان ٌسم -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي أنت عندهم صادق، ألنه 
 .(ٔ)ما تشهد للوبهم ٌكذبهم فٌه"

ٌمول: إنهم ال ٌكذبونن فً السر ألنهم عرفوا صدلن فٌما مضى، وإنما لال البؽوي:" 
ٌْمَنَتَْها أَْنفُسُُهم{ ]النمل :   .(ٕ)["ٌٗٔكذبون وحًٌ وٌجحدون آٌاتً، كما لال: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

لوله :}ولكن الظالمٌن{، من إلامة الظاهر ممام المضمر، للداللة على لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)أنهم ظلموا فً جحودهم"

أي ولكنهم بآٌاته تعالى ٌكذبون، فوضع المظهر موضع المضمر لال أبو السعود:" 
م الجلٌل تسجٌبل علٌهم بالرسوخ فً الظلم الذي جحودهم هذا فن من فنونه وااللتفات إلى اإلس

لتربٌة المهابة واستعظام ما ألدموا علٌه من جحود آٌاته تعالى وإٌراد الجحود فً مورد التكذٌب 
لئلٌذان بؤن آٌاته تعالى من الوضوح بحٌث ٌشاهد صدلها كل أحد وأن من ٌنكرها فإنما ٌنكرها 

َجَحُدوا بَِها بطرٌك الجحود الذي هو عبارة عن اإلنكار مع العلم بخبلفه كما فً لوله تعالى}وَ 
ٌْمََنتَْها أَْنفُسُُهم{ ]النمل :  [، وهو المعنً بمول من لال إنه نفً ما فً الملب إثباته أو إثبات َٗٔواْستَ

 .(ٗ)ما فً الملب نفٌه"
خفٌفة. لال « فإنهم ال ٌكذبونن»أبو األشهب :" لرأ رجل عند الحسن: لال  
 .(٘)رفوه، ولكنهم جحدوا بعد المعرفة"ولال: إن الموم لد ع«. فإنهم ال ٌكذبونن»الحسن:
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: حرص النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم على هداٌة الخلك،  -ٔ

 وأنه ٌحزنه إعراض الناس عن دٌن هللا عز وجل.
ٕ-   ِ بُونََن َولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآٌَاِت َّللاَّ ومنها: علم هللا تعالى بما فً الملوب؛ بموله: ﴿فَإِنَُّهْم اَل ٌُكَذِّ

 ٌَْجَحُدوَن﴾.
ٖ-  ِ ٌَاِت َّللاَّ بُونََن َولَِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآ ومنها: علم هللا تعالى بما فً الملوب؛ بموله: ﴿فَإِنَُّهْم اَل ٌَُكذِّ

ٌْمَنَتَْها أَْنفُسُُهْم ٌَْجَحدُ  وَن﴾.نظٌر هذه اآلٌة لوله تعالى عن آل فرعون: ﴿َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ
ا﴾ ]النمل  [، ٗٔظُْلًما﴾ هذه مفعول ألجله عامله )جحدوا(، أي: جحدوا بذلن ظلًما ﴿ُوعُلُوًّ
َزَل وانظر إلى لول موسى، وهو ٌجادل فرعون، ٌمول له موسى: ﴿لَمَْد َعِلْمَت َما أَنْ 

[ لال: ﴿لَمَْد َعِلْمَت﴾، ولم َٕٓٔهُإاَلِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض بََصابَِر﴾ ]اإلسراء 
ٌكذبه فرعون، فً هذه المحاورة، ما لال: لم أعلم، بٌنما لما كان ٌشرح لمومه ٌمول لهم: 

ٌِْري فَؤَْولِْد ِلً ٌَا َهاَما ٌِن﴾ ]المصص ﴿َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ -[ والظاهر 1ُٖن َعلَى الّطِ
أن فرعون لم ٌمل لموسى: إننً ال أعلم خوفًا من نزول العموبة العاجلة، أو  -وهللا أعلم

 خوفًا من أن ٌنزل كتاب ٌكذبه. على كل حال الرجل ألر، وطرٌك إلراره السكوت.
 سمعوا إذا فٌما ملسو هيلع هللا ىلص ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أنه ٌنبؽً للدعاة أن ٌتسلوا برسول هللا -ٗ

: ألسنتهم وفً أنفسهم فً وٌمولوا به فلٌتسلوا المعاندٌن، المكذبٌن هإالء من ٌكرهون ما
 .وسٌجازٌهم تمولون ما عالم تعالى هللا إن
 ومنها: أن الجحد بآٌات هللا كفر. -٘
 
 المرآن

بُوا  بَْت ُرسٌُل ِمْن لَْبِلَن فََصبَُروا َعلَى َما كُذِّ َل ِلَكِلَماِت }َولَمَْد كُذِّ َوأُوذُوا َحت ى أَتَادُْم نَْصُرنَا َواَل ُمبَّدِ
ِ َولَمَْد َجاَءَن ِمْن نَبَِإ اْلُمْرَسِلٌَن )  [ٖٗ({ ]األنعام : ّٖٗللا 

                                                             
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .1ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٕٕٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
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 التفسٌر:
ولمد كذَّب الكفاُر رسبل من لبلن أرسلهم هللا تعالى إلى أممهم وأوذوا فً سبٌله، فصبروا على 

جهادهم حتى أتاهم نصر هللا. وال مبدل لكلمات هللا، وهً ما أنزل ذلن ومضوا فً دعوتهم و
ِمن خبر َمن  -أٌها الرسول-على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ِمن وعده إٌاه بالنصر على َمن عاداه. ولمد جاءن 

كان لبلن من الرسل، وما تحمك لهم من نصر هللا، وما جرى على مكذبٌهم من نممة هللا منهم 
 لٌهم، فلن فٌمن تمدم من الرسل أسوة ولدوة. وفً هذا تسلٌة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.وؼضبه ع
 سبب النزول:
لال مماتل:"وذلن لبل كفار مكة ألن كفار مكة لالوا: ٌا دمحم ما ٌمنعن أن تؤتٌنا بآٌة كما  

 -ٌعزي نبٌه كانت األنبٌاء تجًء بها إلى لومهم، فإن فعلت صدلنان وإال فؤنت كاذب. فؤنزل هللا
بَْت ُرُسٌل ِمْن لَْبِلنَ لٌصبر على تكذٌبهم إٌاه وأن ٌمتدي بالرسل لبله : -ملسو هيلع هللا ىلص  .(ٔ){}َوَلمَْد كُذِّ

بَْت ُرسٌُل ِمْن لَْبِلَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ولمد كذَّب الكفاُر رسبل من [، أي:"ٖٗ}َولَمَْد كُذِّ
 .(ٕ)أممهم"لبلن أرسلهم هللا تعالى إلى 

 ."-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعّزي نبٌَّه :"(ٗ)وابن جرٌج(ٖ)لال الضحان 
 .(٘)كذبهم لومهم كما كذبتن لرٌش"لال البؽوي:أي:" 
}ولمد كذبت{، تسلٌة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا دلٌل على أن لوله:}فإنهم ال لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)من لولن لؽبلمن: ما أهانون ولكنهم أهانونى" ٌكذبونن{، لٌس بنفً لتكذٌبه، وإنما هو
وهذا تسلٌة من هللا تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وتعزٌةٌ له عما ناله من لال الطبري:" 

المساءة بتكذٌب لومه إٌّاه على ما جاءهم به من الحك من عند هللا، ٌمول تعالى ذكره: إن ٌكذبن، 
ن من لومن، فٌجحدوا نبّوتن، وٌنكروا آٌات هللا أنّها من عنده، فبل ٌا دمحم، هإالء المشركو

ٌحزنن ذلن، واصبر على تكذٌبهم إٌان وما تلمى منهم من المكروه فً ذات هللا، حتى ٌؤتً نصر 

 .(2)هللا،  فمد كُذبت رسٌل من لبلن أرسلتهم إلى أممهم، فنالوهم بمكروه"
[، ٖٗبُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاهُْم نَْصُرنَا{ ]األنعام : }فََصبَُروا َعلَى َما كُذِّ لوله تعالى: 
فصبروا على  ما نالهم من لومهم من التكذٌب واالستهزاء واألذى ومضوا فً دعوتهم أي:"

 .(1)وجهادهم حتى أتاهم نصر هللا"
ي نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص كما تسمعون، وٌخبره أن الرسل لد كُذّبت لبلهلال لتادة:"  ، فصبروا على ٌعّزِ

 .(5)ما كذبوا، حتى حكم هللا وهو خٌر الحاكمٌن"
ًّ ألمر هللا لال الطبري:أي:"  فصبروا على تكذٌب لومهم إٌاهم، ولم ٌثنهم ذلن من المض

 .(ٓٔ)الذي أمرهم به من دعاء لومهم إلٌه، حتى حكم هللا بٌنهم وبٌنهم"
نصر الرسل الذٌن كذبوا من أي: أنه سٌنصرن، وٌظهر دٌنن، كما لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٔٔ)لبلن"
وتعزٌة له فٌمن كذبه من لومه ، وأمر له بالصبر  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذه تسلٌة للنبًلال ابن كثٌر:" 

كما صبر أولو العزم من الرسل ، ووعد له بالنصر كما نصروا ، وبالظفر حتى كانت لهم 

                                                             
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٔٔ(:ص55ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٔٔ(:صٕٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌرالطبري: (2)
 .]بتصرؾ[1ٖ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٙ/ٔٔ(:ص51ٖٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌرالطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
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ذى البلٌػ ، ثم جاءهم النصر فً الدنٌا ، كما العالبة ، بعد ما نالهم من التكذٌب من لومهم واأل
 .(ٔ)لهم النصر فً اآلخرة"

بُوا{ رجاء ثوابً ، }وأوذوا{، حتى نشروا بالمناشٌر لال الواحدي:"  }فَصَبُروا َعلَى َما كُذِّ
لوا بالنَّار" وحّرِ
(ٕ). 

 لوله تعالى: }فصبروا على ما كذبوا{، أي: فاصبر كما صبروا،}وأوذوالال المرطبً:" 
 .(ٖ)حتى أتاهم نصرنا{، أي: عوننا، أي فسٌؤتٌن ما وعدت به"

 .(ٗ)حتى أتاهم نصرنا{ بتعذٌب من كذبهم"لال البؽوي:"} 
فتؤس بهم واصبر. }حتى أتاهم نصرنا{، فٌه إٌماء بوعد النصر لال البٌضاوي:أي:" 
 .(٘)للصابرٌن"
ِ{ ]األنعام لوله تعالى:  َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ  .(ٙ)وال مؽٌِّر لكلمات هللا"[، أي:"ٖٗ: }َواَل ُمبَّدِ
: ما أنزل هللا إلى نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، من وعده إٌاه -تعالى ذكره  -«كلماته»و لال الطبري:" 

 .(2)النصر على من َخالفه وضاّده ، والظفَر على من توّلى عنه وأدبر"
، أال ولوله حك كما نصر -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: ال تبدٌل لمول هللا بؤنه ناصر دمحملال مماتل:" 

 .(1)األنبٌاء لبله"
ُ لال الواحدي والبؽوي:"  ال نالَِض لحكمه ولد حكم بنصر األنبٌاء فً لوله:} َكتََب َّللاَّ

 .(5)["ٕٔألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً{ ]المجادلة : 
 .(ٓٔ)أي: لعلم هللا وأحكامه"لال السمعانً:" 
لمواعٌده من لوله:}َولَمَْد َسَبمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن * ِإنَُّهْم لَُهُم "لال الزمخشري:أي: 

 .(ٔٔ)[ "2ٖٔ - 2ٔٔاْلَمْنُصوُروَن{ ]الصافات : 
ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ]المابدة : لال الزجاج:"  [ ، وإذ 2ٙأي: إذ لال هللا لرسوله:}َوَّللاَّ

ٌِن كُلِِّه{ ]التوبة : لال:} ِلٌُْظِهَرهُ عَ  [، فبل مبدل لكلمات هللا أي ال 5، الصؾ:1ٕ، الفتح:ٖٖلَى الّدِ
 .(ٕٔ)ٌخلؾ هللا وعده والٌؽلب أولٌاءه أحد"

أي : التً كتبها بالنصر فً الدنٌا واآلخرة لعباده المإمنٌن ، كما لال : } لال ابن كثٌر:" 
ْرَسِلٌَن * ِإنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن { ]الصافات : َولَمَْد َسبََمْت َكِلَمتَُنا ِلِعبَاِدنَا اْلمُ 

َ لَِويٌّ َعِزٌٌز { ]المجادلة : 2ٖٔ - 2ٔٔ ُ ألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً إِنَّ َّللاَّ [ ، ولال تعالى : } َكتََب َّللاَّ
ٕٔ"](ٖٔ). 

 .(ٗٔ)مرآن"لال الكلبً: }كلمات هللا{: "ٌعنً" ال
 .(٘ٔ)ولال الحسن بن الفضل: "ال خلؾ لعداته"

                                                             
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔ٘الوجٌز: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٓٗٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٔ٘الوجٌز للواحدي: (5)
 .ٓٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .٘ٗٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
 .ٓٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
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[، إلى 2ٔٔولال عكرمة: }كلمات هللا{: "ٌعنً: لوله:}َولَمَْد َسبََمْت َكِلَمتُنَا{ ]الصافات : 
ْنٌَا{ ]ؼافر : ، (ٔ)«ؼالبون»لوله: ولوله [، ٔ٘ولوله:}إِنَّا لَنَْنُصُر ُرسَُلنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً{ ]المجادلة :   .(ٕ)["ٕٔتعالى:}َكتََب َّللاَّ
}وال مبدل لكلمات هللا{، مبٌن لذلن النصر، أي: ما وعد هللا عز وجل به لال المرطبً:" 

ا [،}إِنَّ 1ٖفبل ٌمدر أحد أن ٌدفعه، ال نالض لحكمه، وال خلؾ لوعده، و}ِلُكّلِ أََجٍل ِكتَاب{ ]الرعد : 
[ ، } َولَمَْد سَبَمَْت َكِلَمتَُنا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن * إِنَُّهْم لَُهمُ ٔ٘لَنَْنُصُر ُرسُلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا{ ]ؼافر : 

ُ ألْؼِلبَنَّ أََنا 2ٖٔ - 2ٔٔاْلَمْنُصوُروَن َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن { ]الصافات :  [ ، } َكتََب َّللاَّ
 .(ٖ)["ُٕٔرسُِلً{ ]المجادلة : وَ 

ولمد جاءن بعض أخبار [، أي:"ٖٗ}َولَمَْد َجاَءَن ِمْن نَبَإِ اْلُمْرَسِلٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
المرسلٌن الذٌن كُذّبوا وأُوذوا كٌؾ أنجٌناهم ونصرناهم على لومهم فتسلَّ وال تحزن فإِن هللا 

 .(ٗ)ناصرن كما نصرهم"
 .(٘): أخبار المرسلٌن"أيلال السمعانً:" 
 .(ٙ)بعض أنبابهم ولصصهم وما كابدوا من مصابرةالمشركٌن"لال الزمخشري:أي:" 
 .(2)أي: بعض لصصهم وما كابدوا من لومهم"لال البٌضاوي:" 
 .(1)ٌعنً: من حدٌث المرسلٌنحٌن كذبوا وأوذوا ثم نصروا"لال مماتل:" 
وأٌُدوا على من كذبهم من لومهم ، فلن أي : من خبرهم كٌؾ نُِصروا لال ابن كثٌر:" 

 .(5)فٌهم أسوة وبهم لدوة"
من أخبار المرسلٌن أنهم لد نصروا بعد األذى، وبعد لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
 .(ٓٔ)الشدابد"
رنا لومهم"لال الواحدي:"  أَْي: خبرهم فً المرآن كٌؾ أنجٌناهم وَدمَّ

(ٔٔ). 

من كان لبلن من الرسل،  وخبر أممهم،  ولمد جاءن ٌا دمحم، من خبرلال الطبري:أي:" 
وما صنعُت بهم حٌن جحدوا آٌاتً وتماَدوا فً ؼٌهم وضبللهم... فانتظر أنت أًٌضا من النصرة 
والظفر مثل الذي كان منًِّ فٌمنكان لبلن من الرسل إذ كذبهم لومهم، والتد بهم فً صبرهم على 

 .(ٕٔ)ما لَمُوا من لومهم"
 الفوابد:
الكرٌمة: بٌان أن تكذٌب األنبٌاء لٌس ولٌد عهده، بل هو سابك؛ لموله: من فوابد اآلٌة  -ٔ

بَْت ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن فََصَبُروا﴾.  ﴿َولَمَْد كُذِّ
ومنها: عتو بعض بنً آدم، حٌث تؤتٌهم اآلٌات فٌكذبون؛ ألنه ما من رسول بعثه هللا إال  -ٕ

منه؛ أن ٌإتً هللا عز وجل آتاه من اآلٌات ما ٌإمن على مثله البشر، وهذا أمر ال بد 
الرسل اآلٌات التً تموم بها الحجة، فإذا كذب الرسل مع هذه اآلٌات صار ذلن دلٌبًل 

 على عظم عتو هإالء المكذبٌن.

                                                             
 [.2ٖٔلعله ٌمصد اآلٌة:}َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم اْلَؽاِلبُوَن{ ]الصافات :  (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٙٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .ٖٔ٘الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ومنها: تسلٌة هللا لنبٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم؛ ألن اإلنسان إذا علم أن ؼٌره لد  -ٖ
فً التفسٌر أمثلة لذلن من المرآن ومن أصابه ما أصابه هان علٌه األمر، ولد ذكرنا 
 كبلم العرب، من المرآن أن اإلنسان ٌتسلى بؽٌره.

 ومنها: الثناء على الرسل علٌهم الصبلة والسبلم بالصبر على ما كذبوا، وعلى ما أوذوا. -ٗ
ومنها: أنه ٌجب علٌنا أن نتؤسى، وأن نتسلى أًٌضا بما جرى للرسل علٌهم الصبلة  -٘

أذى من ٌموم أمام دعوتنا، نصبر، والعالبة للمتمٌن؛ لموله: والسبلم، فنصبر على 
بُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاهُْم َنْصُرنَا﴾.  ﴿فََصبَُروا َعلَى َما كُذِّ

ومنها: أن أعداء الرسل ال ٌمتصرون على مجرد التكذٌب، بل ٌإذون الرسل وأتباعهم،  -ٙ
، ولد تكون عسكرٌة، أنواع واألذٌة لد تكون جسدٌة، ولد تكون مالٌة، ولد تكون فكرٌة

متعددة، والكافر ٌرى ألرب وسٌلة تحصل بها األذٌة للمسلم ال شن فً هذا، ولو حصل 
 له أن ٌبٌد األمم اإلسبلمٌة فً لٌلة بٌن عشٌة وضحاها لفعل ذلن.

ومنها: أن فرج هللا عز وجل ٌؤتً مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا  -2
( إِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا﴾ ]الشرح ٘له عز وجل: ﴿فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر ٌُْسًرا )الفرج، وٌإٌد هذا لو

[ فجعل هللا ممابل العسر الواحد ٌسرٌن، ولال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم: ٙ، ٘
ْبِر، َوأَنَّ اْلفََرَج َمَع اْلَكْرِب، َوأَنَّ َمَع »  .(ٔ)«اْلعُْسِر ٌُْسًراَواْعلَْم أَنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ
ومنها: أال ٌرجى النصر إال من عند هللا؛ لموله: ﴿َحتَّى أَتَاهُْم نَْصُرَنا﴾، وإذا علمنا أن  -1

النصر ال ٌكون إال من عند هللا، فوجب طلب النصر من هللا عز وجل وحده، ولهذا 
تبارن اختصر النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً عرٌش له ٌوم بدر ٌناشد ربه 

 .(ٕ)وتعالى النصر حتى نصره هللا
ومنها: أنه ال مبدل لكلمات هللا، أي ال أحد ٌبدلها، إذا لدر هللا النصر ال أحد ٌمنعه، وإذا  -5

لدر الخذالن ال أحد ٌمنعه. أما الكلمات الكونٌة فعدم المبدل لها ظاهر، وهً مفروغ 
فمن الناس من ٌبدلها لكن تبدٌله  منها أنه ال أحد ٌستطٌع أن ٌبدلها، أما الكلمات الشرعٌة

 هذا باطل.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: لوة عظمة هللا وسلطانه عز وجل، حٌث إنه ال مبدل لكلماته  -ٓٔ

 ؼٌر هللا عز وجل، مهما بلػ من السلطان والمدرة والموة والجنود، فإن كلماته تبدل.
إِ  ِمنْ  َجاَءنَ  ﴿َولَمَدْ : هلمول لبله؛ من رساالت ثبتت كما ،ملسو هيلع هللا ىلصومنها: إثبات رسالة النبً  -ٔٔ  نَبَ

 .اْلُمْرَسِلٌَن﴾
 ومنها: تؤكٌد رسالة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم، وذلن بالمسم، والبلم و)لد(. -ٕٔ
إِ  -ٖٔ ومنها: أن المرآن الكرٌم ٌُراَعى فٌه فواصل اآلٌات؛ لموله: ﴿َولَمَْد َجاَءَن ِمْن نَبَ

ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن﴾ اْلُمْرَسِلٌَن﴾، ولال فً آٌة أخرى:  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ ﴿َوكُبلًّ َنمُصُّ َعلَ
 [.ٕٓٔ]هود 
إِ  -ٗٔ ومنها: أنه لد ٌكون فٌها إشارة إلى أن محمًدا خاتم الرسل؛ لموله: ﴿َولَمَْد َجاَءَن ِمْن نَبَ

ال فكونه خاتم اْلُمْرَسِلٌَن﴾ ٌعنً: الذٌن أرسلوا، فإن صح أخذ هذه الفابدة من اآلٌة وإ
ٌد أَبَا أََحٍد  النبٌٌن أمر مجمع علٌه، نص علٌه المرآن الكرٌم فً لوله تعالى: ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ

ِ﴾ ]األحزاب  [ ٌعنً: ولكن كان رسول هللا وخاتم النبٌٌن، ِٓٗمْن ِرَجاِلكُْم َولَِكْن َرسُوَل َّللاَّ
 اللهم صّلِ وسلم علٌه.

 المرآن
ًَ نَفَمًا فًِ اأْلَْرِض أَْو سُل ًما فًِ الس َماِء }َوإِْن َكاَن َكبَُر عَ  ٌَْن إِْعَراُضُهْم فَِإِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغ لَ

ُ َلَجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فاََل تَكُوَنن  ِمَن اْلَجاِدِلٌَن )  [ٖ٘({ ]األنعام : ٖ٘فَتَؤْتٌَُِهْم بِآٌٍَة َولَْو َشاَء ّللا 
 التفسٌر:

                                                             
 ( من حدٌث عبد هللا بن عباس..1ٖٕٓأخرجه أحمد )(ٔ)
 ( من حدٌث ابن عباس..5ٕٔ٘أخرجه البخاري )(ٕ)
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صدود هإالء المشركٌن وانصرافهم عن االستجابة لدعوتن،  -أٌها الرسول-َم علٌن وإن كان َعظُ 
فإن استطعت أن تتخذ نفمًا فً األرض، أو مصعًدا تصعد فٌه إلى السماء، فتؤتٌهم بعبلمة وبرهان 
على صحة لولن ؼٌر الذي جبناهم به فافعل. ولو شاء هللا لََجمعهم على الهدى الذي أنتم علٌه 

من الجاهلٌن  -أٌها الرسول-لئلٌمان، ولكن لم ٌشؤ ذلن لحكمة ٌعلمها سبحانه، فبل تكونن  ووفَّمهم
 الذٌن اشتد حزنهم، وتحسَّروا حتى أوصلهم ذلن إلى الجزع الشدٌد.

ٌَْن إِْعَراُضُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  -وإن كان َعظَُم علٌن [، أي:"ٖ٘}َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَ
 .(ٔ)صدود هإالء المشركٌن وانصرافهم عن االستجابة لدعوتن" -أٌها الرسول
 .(ٕ)ٌعنً: ثمل علٌن إعراضهم عن الهدى ولم تصبر على تكذٌبهم إٌان"لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي : إن كان شك علٌن إعراضهم عنن"لال ابن كثٌر:" 
إن كان عظم علٌن، ٌا دمحم، إعراض هإالء المشركٌن عنن، لال الطبري:أي:" 

وانصرافهم عن تصدٌمن فٌما جبتهم به من الحك الذٌبعثتُن به، فشكَّ ذلن علٌن، ولم تصبر 
 .(ٗ)لمكروه ما ٌنالن منهم"

أي: إن كان عظم علٌن أن أعرضوا إذ طلبوا منن أن تنزل علٌهم ملكا، لال الزجاج:" 
ٌِْه َملَن{ ]األنعام :   جل وعز أنهم لو نزلتعلٌهم المبلبكة [ ،ثم أعلم هللا1ألنهم لالوا:}لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 .(٘)وأتاهم عظٌم من اآلٌات ما آمنوا"
أي: عظم علٌن وشك أن أعرضوا عن اإلٌمان بن، وكان رسول هللا صلى لال البؽوي:" 

هللا علٌه وسلم ٌحرص على إٌمان لومه أشد الحرص، وكانوا إذ سؤلوا آٌة أحب أن ٌرٌهم هللا 
 .(ٙ)تعالى ذلن طمعا فً إٌمانهم"

كان ٌكبر على النبً ملسو هيلع هللا ىلص كفر لومه وإعراضهم عما جاء به فنزل لال الزمخشري:" 
[، ٙ٘[، }إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبت{ ]المصص : ٖ، الشعراء:ٙ"}فَلَعَلََّن بَاِخٌع َنْفَسن{ ]الكهؾ : 

ٌَْن إِْعَراُضُهم{ ]األنعام :   .(2)"[ٖ٘}َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَ
ًَ َنفَمًا فًِ اأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى:  فإن استطعت [، أي:"ٖ٘}فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِؽ

 .(1)أن تتخذ نفمًا فً األرض"
ٌمول: فإن استطعت أن تتَّخذ َسَربا فً األرض مثَل َنافِماء الٌَْربُوع، وهً لال الطبري:" 

 .(5)أحد ِجَحِرته فتذهب فٌه"
منفذا تنفذ فٌه إلى ما تحت األرض حتى تطلع لهم آٌة ٌإمنون الزمخشري:أي:"لال  
 .(ٓٔ)بها"

السَّرب، فتذهب فٌه، }فتؤتٌهم بآٌة{"«: النفك»ولال ابن عباس:" 
(ٔٔ). 

 .{: َسَرًبا"نَفًَما}:"(ٖٔ) والسدي (ٕٔ)لال لتادة 
جحرة  الطرٌك النافذ فً األرض، والنافماء ممدود أحد«: النفك»ولال الزجاج:" 

الٌربوعٌخرله من باطن األرض إلى جلدة األرض فإذا بلػ الجلدة أرلها حتى إنرابة دبٌب رفع 

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٔٔ(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٔٔ(:صٕٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ٔٔ(:صٖٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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برأسه هذا المكان وخرج منه. ومن هذا سمً المنافممنافما، ألنه أبطن ؼٌر ما أظهر، كالنافماء 
 .(ٔ)الذي ظاهره ؼٌر بٌن، وباطنه حفرفً األرض"

أو مصعًدا تصعد فٌه إلى [، أي:"َٖ٘ماِء{ ]األنعام : }أَْو سُلًَّما فًِ السَّ لوله تعالى: 
 .(ٕ)السماء"
 .(ٖ)أو تجعل لن سلًَّما فً السماء، فتصعد علٌه"لال ابن عباس:" 
 : (ٗ)ٌمول: أو مصعًدا تصعد فٌه، كالدََّرج وما أشبهها، كما لال الشاعرلال الطبري:" 

ٌُْبنَى لَهُ فًِ السََّماَواِت السَّبلِلٌم "ال تُْحِرُز اْلَمْرُء أَْحَجاُء البِبلِد، َوال  
(٘) 

َماِء{ ]األنعام :    [، ثبلثة ألوال:ٖ٘وفً لوله تعالى:}أَْو سُلًَّما فًِ السَّ
 .(ٙ)أحدها : مصعداً ، لاله السدي
 .(2) والثانً : َدَرجاً ، لاله لتادة
 . (5)، وأبو عبٌدة(1)والثالث : سبباً، لاله الكلبً
 :(ٓٔ)السبب والمرلاة، لال الّشٌبانىّ «:السلّم»و لال أبو عبٌدة:"

 هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة  فبل عطست شٌبان إاّل بؤجدعا
 :(ٔٔ)ولال ابن ممبل

 ال تحرز المرء أحجاء الببلد وال  ٌبنى له فى السموات الّسبللٌم
 .(ٕٔ)وٌمول الرجل: اتخذتنً سلّما لحاجتن أي سببا"

 :(ٖٔ)ومن ذلن لول كعب بن زهٌر
 وال لَكَُما َمْنجًى َعلَى األْرِض فَاْبِؽٌَابه نَفَماً أْو فً السََّمَوات سُلَّماً 

مشتك من السبلمة، وهو الشًء الذي ٌسلمن إلى «: السلم»ولال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)مصعدن"

فتؤتٌهم بعبلمة وبرهان على صحة لولن [، أي:"ٖ٘}فَتَؤْتٌَُِهْم ِبآٌٍَة{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)لذي جبناهم به، فافعل"ؼٌر ا

                                                             
 .ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٔٔ(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 ،5ٓٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجاز فً والبٌت لدًٌما، نملها جٌدة، له لصٌدة منلتمٌم بن أبً ممبل،البٌت  (ٗ)

 وهً البٌت، ولبل وؼٌرها،،.2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري:و ،( حجا( )سلم) واللسان ،2ٕٕ: المؽنً شواهد وشرح
ْهِر،...  َؼَرضٌ  فالفَتَى ِمنًِّ، الّدْهرُ  ٌَْنمُِص  إنْ : حسان أبٌات  َوَمثْلُومُ  َواؾٍ  َعْودهِ  من ِللدَّ
ْهرِ  فَِسٌَرة...  بِهِ  أُِصْبتُ  ِمْمَداًرا ذَانَ  ٌَكُنْ  َوإنْ   وتَْموٌمُ  تَْعِوٌجٌ  الدَّ
ٌْشَ  أْطٌَبَ  َما  َمْلُمومُ  وهو َعْنهُ  الَحَواِدثَ  تَْنبُو...  َحَجرٌ  الفَتَى أَن لَوْ  العَ
 الَجَراثٌِمُ  عُدَّ  إذَا الَهَوانَ  تَؤَْبى...  َوَرابٌةٌ  أنصارٌ  المرءَ  ٌمنع ال
 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الَمْرءَ  ٌُْحِرزُ  ال
 .المعنى فً مثله وهو ،"الببلد أعناء"وٌروى. وأطرافها نواحٌها": الببلد أحجاه"و
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٖ/ٔٔ(:صٖٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٖ/ٔٔ(:صٕٕٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٗ/ٕانظر: مجاز المرآن: (5)
 ،ٖٔٗوااللتضاب: ، 5ٖٖ/ 1ٔوالطبري ،11ٗص  الكاملفً  وهو الٌشكري كاهل أبى بن لسوٌد(ٓٔ)

 .ٗٙٔالمؽنً:  وشواهد ٖٗٓ/ ٙالباري:  ،وفتحٕٕٗ/ ٔٔوالمرطبً: 
 -عمٌل أبى بن تمٌم اإلى منسوب 2ٕٕالمؽنً:  وشواهد ،واللسان"حجا"، و"سلم"،2ٖٖ/ ٔٔالطبريفً تفسٌر(ٔٔ)

 .أطرافها"اللسان" اوا الببلد: نواحٌه أحجاء
 .ٖٕٗ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .ٓٔٙ/ ٗ،والدرالمصون:ٗٔٔ/ ٗالبحرالمحٌط:، و5ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)



ٔ٘5 
 

 .(ٕ)فتؤتٌهم بآٌة أفضل مما أتٌناهم به، فافعل"لال ابن عباس:" 
ٌعنً أفضل من آٌتن ولن تستطٌع ذلن ، لم ٌإمنوا لن ، فبل ٌحزنن لال الماوردي:أي:" 

 .(ٖ)تكذٌبهم وكفرهم"
تفعله  لال الفراء : "وفً الكبلم مضمر محذوؾ وتمدٌره : فتؤتٌهم بآٌة "فافعل، وإنما

العرب فً كل موضع ٌعرؾ فٌه معنى الجواب أال ترى أنن تمول للرجل: إن استطعت أن 
 .(ٗ)تتصدق، إن رأٌت أن تموم معنا، بترن الجواب لمعرفتن بمعرفته به"

المعنى: فإن استطعت هذا فافعل، ولٌس فً المرآن فافعل، ألنه لد ٌحذؾ لال الزجاج:" 
لولن: إن رأٌت أن تمضً معنا إلى فبلن.وال تذكر  مافً الكبلم دلٌل علٌه، ومثل ذلن

أنه ال ٌستطٌع أن ٌؤتً بآٌة إال بإذن هللا. وإعبلمه النبً هذا هو إعبلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فافعل.فؤعلم هللا نبٌه 
الخلك أنهم إنما الترحوا هم اآلٌات وأعلم هللا جل وعز أنه لادر على أن ٌنزل آٌة آٌة، وأنه لو 

 .(٘)المبلبكة وكلمهمالموتى ما كانوا لٌإمنوا إال أن ٌشاء هللا"أنزلت 
لال الطبري:"وتُِرن جواب الجزاء فلم ٌذكر، لداللة الكبلم علٌه، ومعرفة السامعٌن 
بمعناه. ولد تفعل العرب ذلن فٌما كان ٌُفهم معناه عند المخاطبٌن به، فٌمول الرجل منهم 

جتنا، إن لدرت على َمعُونتنا"، وٌحذؾ الجواب، للرجل:"إن استطعت أن تنهض معنا فً حا
وهو ٌرٌد: إن لدرت على معونتنا فافعل. فؤما إذا لم ٌعرؾ المخاطب والسامع معنى الكبلم إال 
بإظهار الجواب، لم ٌحذفوه. ال ٌمال:إن تمم، فتسكت وتحذؾ الجواب، ألن الممول ذلن له ال 

خًٌرا، أو:إن تمم فحسن، وما أشبه ذلن، ٌعرؾ جوابه إال بإظهاره،حتى ٌمال:إن تمم تصب 
 :(ٙ)ونظٌُر ما فً اآلٌة مما حذؾ َجَوابه وهو مراد، لفهم المخاطب لمعنى الكبلم لول الشاعر

َهاُت فًِ األْهَواِل  ا نَِعٌُش، َوال تَْذ  َهْب بِِن التُّرَّ  فَبَِحّظٍ ِممَّ
والمعنى: فبحّظٍ مما نعٌش فعٌشً"
(2). 

ؤتٌهم{ منها }بآٌة{ فافعل. ٌعنى أنن ال تستطٌع ذلن. والمراد }فتلال الزمخشري:أي:"
بٌان حرصه على إسبلم لومه وتهالكه علٌه، وأنه لو استطاع أن ٌؤتٌهم بآٌة من تحت األرض أو 
من فوق السماء ألتى بها رجاء إٌمانهم. ولٌل: كانوا ٌمترحون اآلٌات فكان ٌور أن ٌجابواإلٌها 

فمٌل له: إن استطعت ذلن فافعل، داللة على أنه بلػ من حرصه أنه لتمادى حرصه على إٌمانهم. 
لو استطاع ذلن لفعله حتى ٌؤتٌهم بما الترحوا من اآلٌات لعلهم ٌإمنون. وٌجوز أن ٌكون ابتؽاء 
النفك فً األرض أو السلم فً السماء هو اإلتٌان باآلٌات، كؤنه لٌل: لو استطعت النفوذ إلى ما 

 لى السماء لفعلت، لعل ذلن ٌكون لن آٌة ٌإمنون عندها.تحت األرض أو الرلى إ
كما تمول: إن شبت أن تموم بنا إلى فبلن نزوره ولو شاء هللا « أن»وحذؾ جواب 

 .(1)لجمعهم على الهدى بؤن ٌؤتٌهم بآٌة ملجبة، ولكنه ال ٌفعل لخروجه عن الحكمة"
ً ؼٌر ابتؽاء النفك فً والظاهر من لوله:}فتؤتٌهم بآٌة{، أن اآلٌة هلال أبو حٌان:" 

األرض أو السلم فً السماء، وأن المعنى: أن تبتؽً نفما فً األرض فتدخل فٌه أو سلما فً 
السماء فتصعد علٌه إلٌها فتؤتٌهم بآٌة ؼٌر الدخول فً السرب والصعود إلى السماء مما ٌرجى 

 .(5)ٌن"إٌمانهم بسببها أومما الترحوه رجاء إٌمانهم، وتلن اآلٌة من إحدى الجهت

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٔٔ(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖدٌوانه: نظر: الشعر لعبٌد بن األبرص، ا (ٙ)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓ-5ٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٖٗ-5ٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (5)
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ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى{ ]األنعام : لوله تعالى:  ولو شاء هللا لََجمعهم [، أي:"ٖ٘}َولَْو َشاَء َّللاَّ
 .(ٔ)على الهدى الذي أنتم علٌه ووفَّمهم لئلٌمان، ولكن لم ٌشؤ ذلن لحكمة ٌعلمها سبحانه"

 .(ٕ)فآمنوا كلهم"لال البؽوي:أي:" 
 .(ٖ)باإللجاء واالضطرار"ٌعنً: لال الماوردي:" 
لٌصبر على تكذٌبهم فمال: ولو شاء هللا لجمعهم على  -ملسو هيلع هللا ىلص -ثم عزى نبٌهلال مماتل:" 
 .(ٗ)الهدى"
 .(٘)ٌمول هللا سبحانه: لو شبُت لجمعتهم على الهدى أجمعٌن"لال ابن عباس:" 

واضحة على خطإ ما لال وفً هذا الخبر من هللا تعالى ذكره، الداللةُ اللال الطبري:"
أهل التَّْفوٌض من المدرٌّة،  المنكرون أن ٌكون عند هللا لطابؾ لمن شاَء توفٌمه من خلمه، ٌلطُؾ 
بها له حتى ٌهتِدَي للحّك، فٌنماد له، وٌنٌَب إلى الرشاد فٌذعن به وٌإثره على الضبلل والكفر 

مٌع من كفر به، حتى ٌجتمعوا على باهلل. وذلن أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاَء الهداٌة لج
الهدى، فعَل. وال شن أنه لو فعل ذلن بهم، كانوا مهتدٌن ال ضبلال. وهم لو كانوا مهتدٌن، كان 
ال شن أّن كونهم مهتدٌن كان خًٌرا لهم. وفً تركه تعالى ذكره أن ٌجمعهم على الهدى، ترٌن منه 

هو لادر على فعله بهم، ولدترن فعله بهم. أن ٌفعل بهم فً دٌنهم بعض ما هو خٌٌر لهم فٌه، مما 
وفً تركه فعل ذلن بهم، أوضُح الدلٌل أنه لم ٌعطهم كل األسباب التً بها ٌصلون إلى الهداٌة، 

 .(ٙ)وٌتسبّبون بها إلى اإلٌمان"
ولوله: }ولو شاء هللا لجمعهم على الهدى{، فٌه ؼٌر لول، فؤحدها أنه لو لال الزجاج:" 

على الهدى لفعلذلن، ولول آخر: }ولو شاء هللا لجمعهم على الهدى{، أي: لو شاء هللا أن ٌطبعهم 
ٌِْهْم ِمَن السََّماِء آًٌَة  ْل َعلَ شاء ألنزل علٌهم آٌة تضطرهم إلى اإلٌمان كموله جل وعز:}إِْن نََشؤْ نَُنّزِ

جر ذو البصر، [، فإنما أنزل هللا اآلٌات التً ٌفكر الناس معها، فٌإٗفََظلَّْت أَْع{ ]الشعراء : 

وٌثاب على اإلٌمان باآلٌات، ولو كانت نار تنزل على من ٌكفر أو ٌرمى بحجر من السماء الن 
 .(2)كل واحد "
من  -أٌها الرسول-فبل تكونن [، أي:"ٖ٘}فَبَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(1)ذلن إلى الجزع الشدٌد"الجاهلٌن الذٌن اشتد حزنهم، وتحسَّروا حتى أوصلهم 
ٌعنً: تجزع فً مواطن الصبر ، فتصٌر باألسؾ والتحسر ممارباً لال الماوردي:" 

 .(5)ألحوال الجاهلٌن "
أي: بهذا الحرؾ، وهو لوله: }ولو شاء هللا لجمعهم على الهدى{، وأن من لال البؽوي:" 

 .(ٓٔ)ٌكفر لسابك علم هللا فٌه"
 .(ٔٔ)ٌجهلون ذلن وٌرومون ما هو خبلفه"من الذٌن لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٕٔ)فإن هللا لو شاء لجعلهم مهتدٌن"لال مماتل:" 
ٌعنً: وال تجزع من إعراضهم عنن فتمارب حال الجاهلٌن الذٌن ال صبر لال الخازن:" 

 .(ٔ)لهم، وإنما نهاه عن هذه الحالة وؼلّظ له الخطاب تبعٌدا له عن هذه الحالة"

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٔٔ(:صٕٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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فٌها إلزام الحجة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وتمسٌم األحوال علٌه حتى ٌبٌن أن ة "لال ابن عطٌة:هذه اآلٌ 
ال وجه إال الصبر والمضً ألمر هللا تعالى، والمعنى إن كنت تعظم تكذٌبهم وكفرهم على نفسن 
وتلتزم الحزن علٌه فإن كنت تمدر على دخول سرب فً أعماق األرض أو على ارتماء سلم فً 

شؤنن به، أي إنن ال تمدر على شًء من هذا، وال بد لن من التزام الصبر السماء فدونن و
واحتمال المشمة ومعارضتهم باآلٌات التً نصبها هللا تعالى للناظرٌن المتؤملٌن، إذ هو ال إله إال 
هو لم ٌرد أن ٌجمعهم على الهدى، وإنما أراد أن ٌنصب من اآلٌات ما ٌهتدي بالنظر فٌه لوم 

خلمهم على الفطرة وهدى السبٌل وسبمت رحمته ؼضبه، وله ذلن كله بحك  وٌضل آخرون، إذ
ملكه،}فبل تكونن من الجاهلٌن{، فً أن تؤسؾ وتحزن على أمر أراده هللا وأمضاه وعلم 

 .(ٕ)المصلحة فٌه"
 الفوابد:
 هل.اإلسبلم إلى المدعوٌن إعراض علٌه عظم لد ملسو هيلع هللا ىلصفً هذا من الفوابد: أن النبً   -ٔ

 لؤلمة نصحه تمام من وهذا هللا، عباد هداٌة فً رؼبة وإنما لنفسه انتصارا وهذالٌس
 .والسبلم الصبلة علٌه

ومن فوابد هذه اآلٌة: أن اإلنسان ٌنبؽً له أال ٌهون علٌه إعراض الناس، بل ٌكون  -ٕ
كبًٌرا فً نفسه، لكن ال تعصب لما هو علٌه، ولكن أٌش؟ من أجل مصلحة اآلخرٌن، إذا 

لًما عابًدا كرًٌما لكنه فً األسماء والصفات على ؼٌر ما ٌرام، فهل رأٌنا مثبًل رجبًل عا
ٌشك علٌنا هذا أو ال ٌشك؟ نعم ٌشك، ال شن أنه ٌشك علٌنا. وإذا نظرنا إلٌه بعٌن المدر 
رحمناه وللنا: سبحان هللا، كٌؾ ٌكون هذا الرجل الفاضل على عمٌدة ؼٌر سلٌمة؟! 

ا نظرنا إلٌه بعٌن الشرع فإننا نجادله، فإن رجع نرحمه، فهو حمٌمة؛ ألنه محروم، لكن إذ
إلى الحك فهذا المطلوب، وإن لم ٌرجع فإننا نفعل به كما لال الشافعً رحمه هللا: حكمً 

فً أهل الكبلم أن ٌُضربوا بالجرٌد والنعال، وٌطاؾ بهم فً العشابر، وٌمال: هذا جزاء 
ٍن، زنا، وهو من علٌة الموم، من ترن الكتاب، والسنة وألبل على علم الكبلم.رجل زا

ومن أهل الخٌر، إذا نظرنا إلٌه بعٌن المدر نعم رحمناه ورلمنا له؛ كٌؾ ٌصدر الزنا من 
هذا؟! لكن إذا نظرنا إلٌه بعٌن الشرع ألمنا علٌه الحد وال نرأؾ به، كما لال عز وجل: 

انًِ فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَ  انٌَِةُ َوالزَّ ِ﴾ ﴿الزَّ ةَ َجْلَدةٍ َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر﴾ ٕ]النور  ِ ﴿إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ [ ما لال: فً لدر هللا، لال: فًِ ِدٌِن َّللاَّ
ٌْبَاِت أَلٌِلُوا ذَِوي ا»[، أفهمتم؟ ولهذا جاء فً الحدٌث، وإن كان فٌه نظر: ٕ]النور  ْلَه

 .(ٖ)«َعثََراتِِهْم إِالَّ اْلُحُدودَ 
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى لد ٌبٌن الشًء المستحٌل بضرب   -ٖ

ًَ نَفًَما فًِ اأْلَْرِض  مثل له دون أن ٌذكره بعٌنه، وجهه أن هللا لال: ﴿فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِؽ
أن ٌمول: وإن كان كبر علٌن  أَْو سُلًَّما فًِ السََّماِء فَتَؤْتٌَُِهْم ِبآٌٍَة﴾. ٌعنً: فافعل بداًل من

إعراضهم فإنهم لن ٌإمنوا؛ ألن هذا هو المتولع؛ أن ٌمول: إن كان كبر علٌن إعراضهم 
فإنهم لن ٌإمنوا، لكن هللا تعالى ضرب مثبًل، حتى ٌكون ممنعًا للرسول علٌه الصبلة 

 والسبلم ولؽٌره أًٌضا.
لسمان: إما نفك فً األرض،  : المبلجا-وانتبهوا-ومن فوابد فً هذه اآلٌة: أن نمول  -ٗ

وإما صعود فً السماء، هل ٌستمٌم هذا؟ أو نمول: طلب الشواهد لد ٌكون من األرض 
ولد ٌكون من السماء؟ طلب الشواهد للصحة؛ صحة ما ٌمول اإلنسان؟الظاهر أن الثانً 
 أولى؛ ألن هللا إنما لال له ذلن ال ألجل أن ٌلجؤ، ولكن من أجل أن ٌؤتً بما ٌشهد له،

 ولهذا لال: ﴿فَتَؤْتٌَُِهْم بِآٌٍَة﴾.
                                                                                                                                                                               

 .ٓٔٔ/ٕتفسٌر الخازن: (ٔ)
 .12ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 رلم) الجامع صحٌح فً األلبانً وصححه( . 2ٖ٘ٗ) ٌشفع الحد فً باب الحدود، كتاب داود، أبو أخرجه(ٖ)

ٔٔ1٘) . 
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* ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أنه ال بد لكل نبً من آٌة، وهذا من حكمة هللا عز وجل،  -٘
أرأٌتم لو جاء رجل فً ؼٌر هذه األمة وادعى أنه رسول، ولال: أنا رسول، ومنهجً 

هذا من الحكمة،  كذا، وعمٌدتً كذا، وعبادتً كذا، فؤطٌعونً. بدون أي آٌة، هل ٌكون
أو ال؟ لٌس من الحكمة. ومن كذبه فهو معذور، وإال لكان كل كاذب دجال ٌدعً أنه نبً 

 أو ربما ٌدعً أنه رب.
ومن فوابد هذه اآلٌات الكرٌمة: أن الهداٌة والضبللة بٌد هللا عز وجل؛ لموله: ﴿َولَْو َشاَء  -ٙ

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى﴾.  َّللاَّ
الكرٌمة: إثبات مرتبة من مراتب اإلٌمان بالمدر، وهً المشٌبة؛ أن هللا  ومن فوابد اآلٌة -2

العلم، والكتابة، والمشٌبة، »تعالى لد شاء جمٌع أفعال العباد. ومراتب المدر، هً أربع:
 «. والخلك

ومنها: حكمة هللا عز وجل فً جعل الناس صنفٌن: مإمنٌن وكافرٌن.وهذا أمر ال بد  -1
 منه؛ لوجوه، منها:

ه لوال الكفر لم ٌُعرؾ لدر اإلٌمان، ولوال اإلٌمان لم ٌُعَرؾ لُبح الكفر، كما أنه ألن  -
لوال الحلو ما ُعرؾ المر، وهذا واضح. إذا لم ٌكن هنان أشٌاء متضادة ما عرؾ 

 فضل األشٌاء المحمودة. 
لوال هذا االختبلؾ ما لام األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر؛ ألن الناس سٌكونون  -

 ما على منكر وإما على معروؾ.كلهم إ
ولوال هذا االختبلؾ ما لامت الدعوة إلى هللا عز وجل؛ ألنهم إن كانوا مإمنٌن كلهم  -

 لم ٌحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرٌن ما دعوا.
 إذن من الحكمة: أن هللا جعل الخلك صنفٌن. 

أفبل ٌكون فً هذه لكن لد ٌمول لابل: إذا كان أحد الناس من الصنؾ اآلخر الكافر، 
 ظلم له؟

فالجواب: ال، كما لال بعض أهل السنة وهو ٌجادل معتزلًٌّا لما لال: أراٌت إن 
ًّ أم لم ٌسا إلً؟فمال له السنً: إن  منعنً الهدى ولضى علً بالشماء، فهل أساء إل

 منعن ما هو لن فمد أساء، وإن منعن ما هو فضله فذلن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء.
 

 المرآن
ٌِْه ٌُْرَجعُوَن ) ُ ثُم  إِلَ  [ٖٙ({ ]األنعام : ٖٙ}إِن َما ٌَْستَِجٌُب ال ِذٌَن ٌَْسَمعُوَن َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُُهُم ّللا 

 التفسٌر:
إلى ما دعوت إلٌه من الهدى الذٌن ٌسمعون الكبلم سماع لبول. أما  -أٌها الرسول-إنما ٌجٌبن 

اة الحمٌمٌة إنما تكون باإلسبلم. والموتى ٌخرجهم هللا من الكفار فهم فً عداد الموتى؛ ألن الحٌ
 لبورهم أحٌاء، ثم ٌعودون إلٌه ٌوم المٌامة لٌوفوا حسابهم وجزاءهم.

 -أٌها الرسول-[، أي:"نما ٌجٌبن ٖٙلوله تعالى:}إِنََّما ٌَْستَِجٌُب الَِّذٌَن ٌَْسَمعُوَن{ ]األنعام :  
ون الكبلم سماع لبول، أما الكفار فهم فً عداد الموتى؛ إلى ما دعوت إلٌه من الهدى الذٌن ٌسمع
 .(ٔ)ألن الحٌاة الحمٌمٌة إنما تكون باإلسبلم "

 .(ٕ)هاهنا الولؾ، ومعناه: إنما ٌستجٌب الذٌن ٌسمعون سماع المبول"لال السمعانً:" 
 .(ٖ)أي: ٌجٌبن من ٌسمع"لال ابن لتٌبة:" 
ْمَع َوهَُو َشِهٌٌد{  إنما ٌجٌب الذٌن ٌسمعون بفهملال البٌضاوي:"  وتؤمل لموله: }أَْو أَْلمَى السَّ
 .(ٗ)[ ،وهإالء كالموتى الذٌن ال ٌسمعون"2ٖ]ق : 

                                                             
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
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ٌعنً: المإمنٌن الذٌن ٌسمعون الذكر فٌتبعونه وٌنتفعون به دون من ختم لال البؽوي:" 
 .(ٔ)هللا على سمعه"

 .(ٕ)به وعمله"هذا مثل المإمن سمع كتاب هللا فؤخذ به، وانتفع لال لتادة:" 
أي: الذٌن ٌسمعون سماع لابلٌن، وجعل من لم ٌمبل بمنزلة األصم، لال لال الزجاج:" 
 :(ٖ)الشاعر

ا َساَءهُ َسِمٌُع" أََصمُّ َعمَّ
(ٗ) 
أي : إنما ٌستجٌب لدعابن ٌا دمحم من ٌسمع الكبلم وٌعٌه وٌفهمه ، كموله : لال ابن كثٌر:"
 .(٘)["2ِٓحكَّ اْلَمْوُل َعلَى اْلَكافِِرٌَن { ]ٌس : } ِلٌُْنِذَر َمْن َكاَن َحًٌّا َوٌَ 

ٌعنى: أن الذٌن تحرص على أن ٌصدلون بمنزلة الموتى الذٌن ال لال الزمخشري:"
 .(ٙ)["1ٌٓسماعون، وإنما ٌستجٌب من ٌسمع، كموله:}إِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى{ ]النمل : 

 : ال ٌكبُرّن علٌن إعراض هإالء ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلصلال الطبري:" 
المعرضٌن عنن ، وعن االستجابة لدعابن إذا دعوتهم إلى توحٌد ربّهم واإللرار بنبّوتن ، فإنه ال 
ٌستجٌب لدعابن إلى ما تدعوه إلٌه من ذلن ، إال الذٌن فتح هللا أسماعهم لئلصؽاء إلى الحك ، 

شد ، دون من ختم هللا على سمعه ، فبل ٌفمه من دعابن إٌاه إلى هللا وإلى  وسهَّل لهم اتباع الرُّ
اتباع الحك إال ما تفمه األنعام من أصوات ُرعاتها ، فهم كما وصفهم به هللا تعالى ذكره : }ُصمٌّ 

ًٌ فَُهْم ال ٌَْعِملُوَن{ ]سورة البمرة :   .(2)["2ٔٔبُْكٌم عُْم
وإرادة الحك، وهم المإمنون الذٌن  أي: سماع إصؽاء وتفهملال المرطبً:"}ٌسمعون{،  

 .(1)ٌمبلون ما ٌسمعون فٌنتفعون به وٌعملون"
ٌمول تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: }إنما ٌستجٌب{ لدعوتن، وٌلبً رسالتن، وٌنماد لال السعدي:" 

 ألمرن ونهٌن }الذٌن ٌسمعون{ بملوبهم ما ٌنفعهم، وهم أولو األلباب واألسماع.

هنا: سماع الملب واالستجابة، وإال فمجرد سماع األذن، ٌشترن فٌه البر  والمراد بالسماع
والفاجر. فكل المكلفٌن لد لامت علٌهم حجة هللا تعالى، باستماع آٌاته، فلم ٌبك لهم عذر، فً عدم 

 .(5)المبول"
 [، ثبلثة الوال:ٖٙالَِّذٌَن ٌَْسَمعُوَن{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:} 

 .(ٓٔ)ن ٌعملون ، لاله الكلبًأحدها : ٌعنً الذٌ
 .(ٔٔ)والثانً : ٌعنً: الذٌن ٌسمعون الهدى، ٌعنً: المرآن. لاله مماتل

والثالث: الذٌن ٌسمعون طلباً للحك ، ألن االستجابة لد تكون من الذٌن ٌسمعون طلباً للحك ، فؤما 
 من ال ٌسمع ، أو ٌسمع لكن ال بمصد طلب الحك ، فبل ٌكون منه استجابة .

بن عطٌة:"هذا من النمط المتمدم فً التسلٌة أي ال تحفل بمن أعرض فإنما ٌستجٌب لال ا 
لداعً اإلٌمان الذٌن ٌمٌمون اآلٌات وٌتلمون البراهٌن بالمبول، فعبر عن ذلن كله ب ٌسمعون إذ 

                                                             
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٕٖ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
الحماسة"  ، "شرحٕٓٓ٘/ ٗ، "اللسان" )صمم( 1ٕ٘ٓ/ ٕاللؽة" )صمم(  "تهذٌبفً  الرجز هذا ورد(ٖ)

 ومعناه: هو نسبة، بدون . جمٌعها1ٙٔ/ ٔ، "المرطبً" فً "تفسٌره" ٕٗٓ/ ٔ، "الكشاؾ" ٓ٘ٗٔ/ ٖللمرزولً 
 .السمع ٌملن أنه مع اساءه عم به،معرض ٌلٌك ال عما أصم
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕ٘٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)



ٔٙٗ 
 

هو طرٌك العلم بالنبوة واآلٌاتالمعجزة، وهذه لفظة تستعملها الصوفٌة إذا بلؽت الموعظة من أحد 
 .(ٔ)شافٌا لالوا سمع" مبلؽا

ُ{ ]األنعام :   [، أي:"والموتى ٌخرجهم هللا من لبورهم ٖٙلوله تعالى:}َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُُهُم َّللاَّ
 .(ٕ)أحٌاء"
 .(ٖ)أي: ٌحٌٌهم"لال الزجاج:" 

 .(ٗ)أي: ٌحشرهم ٌوم المٌامة"لال ابن عطٌة:"
 .(٘)بالموتى"أي:"فؤما الموتى فاهلل ٌبعثهم. شبههم لال ابن لتٌبة: 
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: كفار مكة ٌبعثهم هللا فً اآلخرة" 
 .(2)}والموتى{: الكفار، حٌن ٌبعثهم هللا مع الموتى"لال مجاهد:" 
ٌعنً : بذلن الكفار ؛ ألنهم موتى الملوب ، فشبههم هللا بؤموات األجساد لال ابن كثٌر:" 

 ُ ٌِْه ٌُْرَجعُوَن { وهذا من باب التهكم بهم ، واالزدراء علٌهم"فمال : } َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُُهُم َّللاَّ ثُمَّ إِلَ
(1). 

ٌمول : والكفاُر ٌبعثهم هللا مع الموتى ، فجعلهم تعالى ذكره فً عداد لال الطبري:" 
الموتى الذٌن ال ٌسمعون صوتًا ، وال ٌعملون دعاء ، وال ٌفمهون لوال إذ كانوا ال ٌتدبرون ُحجج 

عتبرون آٌاته ، وال ٌتذكرون فٌنزجرون عما هم علٌه من تكذٌب ُرسل هللا هللا ، وال ٌ
 .(5)وخبلفهم"

أي: إنما ٌستجٌب لن أحٌاء الملوب، وأما أموات الملوب، الذٌن ال ٌشعرون لال السعدي:"
بسعادتهم، وال ٌحسون بما ٌنجٌهم، فإنهم ال ٌستجٌبون لن، وال ٌنمادون، وموعدهم المٌامة، 

ثم إلٌه ٌرجعون، وٌحتمل أن المراد باآلٌة، على ظاهرها، وأن هللا تعالى ٌمرر المعاد، ٌبعثهم هللا 
 وأنه سٌبعث األموات ٌوم المٌامة ثم ٌنببهم بما كانوا ٌعملون.

 .(ٓٔ)وٌكون هذا، متضمنا للترؼٌب فً االستجابة هلل ورسوله، والترهٌب من عدم ذلن"

ُ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُهُ وفً    [، لوالن:ُٖٙم َّللاَّ
، واختاره (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفار ، لاله الحسن

 .(٘ٔ)، وابن كثٌر(ٗٔ)الطبري
وٌكون معنى الكبلم : إنما ٌستجٌب المإمنون الذٌن ٌسمعون ، والكفار ال ٌسمعون إال 

 ٌنفعهم حتى ٌبعثم هللا كفاراً ثم ٌحشرون كفاراً .عند معاٌنة الحك اضطراراً حٌن ال 
لال ابن عطٌة:"}والموتى{، ٌرٌد الكفار، فعبر، عنهم بضد ما عبر عن المإمنٌن 
وبالصفة التً تشبه حالهم فً العمى عن نور هللا تعالى والصمم عن وعً كلماته، أي: هم بمثابة 

 .(ٙٔ)الموتى حٌن ال ٌرون هدى وال ٌسمعون فٌعون"

                                                             
 .15ٕ-11ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .15ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٕ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .15ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙٔ)
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، وٌكون  -ملسو هيلع هللا ىلص-والمول الثانً : أنهم الموتى الذٌن فمدوا الحٌاة ، وهو مثل ضربه هللا تعالى لنبٌه 
 .(ٔ)معنى الكبلم : كما أن الموتى ال ٌستجٌبون حتى ٌبعثهم هللا فكذلن الذٌن ال ٌسمعون

ستجابة بؤنه هو }والموتى ٌبعثهم هللا{: مثل لمدرته على إلجابهم إلى االلال الزمخشري:"
 .(ٕ)الذي ٌبعث الموتى من المبور ٌوم المٌامة"

ٌِْه ٌُْرَجعُوَن{ ]األنعام :   [، أي:"ثم ٌعودون إلٌه ٌوم المٌامة لٌوفوا ٖٙلوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ
 .(ٖ)حسابهم وجزاءهم"

 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: ٌردون فٌجزٌهم" 
 .(٘)فٌجزٌهم بؤعمالهم"لال البؽوي:أي:" 

 .(ٙ)أي: إلى سطوته وعمابه ٌرجعون"ابن عطٌة:"لال 
ٌمول تعالى ذكره :ثم إلى هللا ٌرجع المإمنون الذٌن استجابوا هلل والرسول، لال الطبري:" 

والكفاُر الذٌن ٌحول هللا بٌنهم وبٌن أن ٌفمهوا عنن شٌبًا ، فٌثٌب هذا المإمن على ما سلؾ من 
به من الثواب ، وٌعالب هذا الكافَر بما أوعَد أهل صالح عمله فً الدنٌا بما وعد أهل اإلٌمان 

 .(2)الكفر به من العماب ، ال ٌظلم أحًدا منهم مثمال ذرة"
للجزاء، فكان لادرا على هإالء الموتى بالكفر أن ٌحٌٌهم لال الزمخشري: ٌعنً:"

. ثم إلٌه ٌبعثهم هللا -ٌعنى الكفرة -باإلٌمان. وأنت ال تمدر على ذلن. ولٌل معناه: وهإالء الموتى
 .(1)ٌرجعون، فحٌنبذ ٌسماعون. وأما لبل ذلن فبل سبٌل إلى استماعهم"

 .(5)، بفتح الٌاء«ٌرجعون»ولرئ:  
 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة: أنه كلما صار اإلنسان أسمع لكبلم هللا ورسوله صارت استجابته  -ٔ

د لوة بحسب هذا ألوى، مؤخوذ من الماعدة المعروفة: أن ما علك على وصؾ فإنه ٌزدا

ٌَْر َمِن اْستَؤَْجْرَت اْلَمِويُّ  الوصؾ الذي علك علٌه الحكم؛ مثال ذلن لوله عز وجل: ﴿إِنَّ َخ
[، فكلما كان ألوى كان أخٌر وأنفع، وكذلن األمان؛ كلما كان آمن ٕٙاأْلَِمٌُن﴾ ]المصص 

داد لوة فهو أخٌر، المهم من هذه الماعدة المفٌدة: كل شًء علك على وصؾ فإنه ٌز
 بحسب لوة ذلن الوصؾ.

أحد أركان اإلٌمان الستة التً أخبر  -أعنً اإلٌمان بالبعث-ومنها: إثبات البعث، وهو  -ٕ
بها النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم جبرٌل حٌنما لال: أخبرنً عن اإلٌمان. لال: 

هِ أَْن تُْإِمَن بِاهللِ، َوَمبَلبَِكتِِه، َوكُتُبِِه، َوُرسُِلِه، َوالْ » ٌِْرِه َوَشّرِ  .(ٓٔ)«ٌَْوِم اآْلِخِر، َواْلمََدِر َخ
ومنها أًٌضا: أن هإالء الكفار بمنزلة الموتى؛ وذلن ألنهم ال ٌنتفعون بما ٌسمعون، كما  -ٖ

 أن المٌت ال ٌنتفع بما ٌسمع، جثة، فكذلن هإالء الكفار.
 ٌجازٌهم.ومنها: تهدٌد أولبن الكفار الذٌن ال ٌسمعون بؤن هللا سٌبعثهم ثم  -ٗ
ومنها: لدرة هللا عز وجل الكاملة، وذلن بالبعث، والبعث الذي ٌكون لٌس ٌؤتً كاإلحٌاء  -٘

شٌبًا فشٌبًا، فتجد البشر وؼٌر البشر ٌخرج صؽًٌرا ثم ٌنمو حتى ٌؤتً كامبًل، البعث 
ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ ) ( ٌٖٔبعثون كلهم فً لحظة واحدة، الرأ لول هللا عز وجل: ﴿فَإِنََّما ِه

                                                             
 .ٓٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘٘/ٌٔمان:تفسٌر مماتل بن سل (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .15ٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 ( من حدٌث عمر بن الخطاب.ٔ/  1أخرجه مسلم )(ٓٔ)
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ٌَْحةً َواِحَدةً ٗٔ، ٖٔفَإِذَا هُْم بِالسَّاِهَرةِ﴾ ]النازعات  [، ولال عز وجل: ﴿إِْن َكانَْت إِالَّ َص
ٌْنَا ُمْحَضُروَن﴾ ]ٌس  [، ولال عز وجل: ﴿َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمٍح ٖ٘فَإِذَا هُْم َجِمٌٌع لََد

 [.ٓ٘بِاْلبََصِر﴾ ]الممر 
ٌِْه ومن فوابد هذه اآلٌ -ٙ ة الكرٌمة: أن المرجع فً النهاٌة إلى هللا عز وجل؛ لموله: ﴿ثُمَّ إِلَ

ٌِْه ٌُْٖٙرَجعُوَن﴾ ]األنعام  [، وهذا الرجوع فٌه حصر، طرٌمه تمدٌم المعمول فً لوله: ﴿إِلَ
لفظٌة ومعنوٌة:أما  -أعنً تمدٌم المعمول فً هذه اآلٌة-ٌُْرَجعُوَن﴾، وفابدة هذا التمدٌم 

إفادة الحصر، وأنه ال مرجع إال إلى هللا. وأما اللفظٌة فلتتناسب رإوس  المعنوٌة فهً
 اآلٌات؛ ألن تناسب رإوس اآلٌات من الببلؼة.

 
 المرآن

َل آًٌَة َولَِكن  أَْكثَ  َ لَاِدٌر َعَلى أَْن ٌُنَّزِ ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه لُْل إِن  ّللا  َل َعلَ ْعلَُموَن َردُْم اَل ٌَ }َولَالُوا لَْواَل نُّزِ
 [1ٖ({ ]األنعام : 1ٖ)

 التفسٌر:
: هبل أنزل هللا عبلمة تدل على صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من نوع -تعنتًا واستكباًرا-ولال المشركون 

: إن هللا لادر على أن ٌنزل علٌهم آٌة، ولكن أكثرهم ال -أٌها الرسول-العبلمات الخارلة، لل لهم 
 ٌكون َوْفك حكمته تعالى. ٌعلمون أن إنزال اآلٌات إنما

 سبب النزول:
 .(ٔ)لال ابن عباس: "نزلت فً رإساء لرٌش"

ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه{ ]األنعام : لوله تعالى:  َل َعلَ -ولال المشركون [، أي:"2ٖ}َولَالُوا لَْواَل نُّزِ
 .(ٕ)من نوع العبلمات الخارلة": هبل أنزل هللا عبلمة تدل على صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -تعنتًا واستكباًرا

 .(ٖ)ٌعنً: هبل }نزل علٌه{ دمحم، كما أنزل على األنبٌاء }آٌة من ربه{"لال مماتل:" 
 .(ٗ)ٌعنً: الكفار. لالوا: هبل نزل علٌه آٌة من ربه ٌعنً: عبلمة لنبوته"لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)لنبوته"
 .(٘)ٌة، أي: عبلمة"أي: لال هإالء العادلون باهلل ؼٌره: هبل نزل على دمحم آلال مكً:" 
أي: آٌة بما الترحوه، أو آٌة أخرى سوى ما أنزل من اآلٌات المتكاثرة لال البٌضاوي:" 

 .(ٙ)لعدم اعتدادهم بها عنادا"
 .(1)أي: جمع إلجاء" . لال المرطبً:"(2)أي: آٌة تجمعهم على الهدى"لال الزجاج:" 
ِه ٌمول تعالى مخبًرا عن المشركٌن أنهم لال ابن كثٌر:"  ٌْ كانوا ٌمولون : } لَْوال نزَل َعلَ

آٌَةٌ ِمْن َربِِّه { أي : خارق على ممتضى ما كانوا ٌرٌدون ، ومما ٌتعنتون كما لالوا : } لَْن نُْإِمَن 
 .(5)["5ٓلََن َحتَّى تَْفُجَر لََنا ِمَن األْرِض ٌَْنبُوًعا { اآلٌات ]اإلسراء : 

ء العادلون بربهم، المعرضون عن آٌاته: هبل ٌمول تعالى ذكره: ولال هإاللال الطبري:" 
 : (ٓٔ)نزل على دمحم آٌة من ربه؟  كما لال الشاعر

                                                             
 .ٕٙ/ٕحكاه عنه ابن الجوزي  فً زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٕٔٓ/ٖالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .5ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 :واإلٌضاح ،21ٕ/ ٔ الكامل :وانظر ،5ٓ2 ص دٌوانه فى وهو ،1ٖٖ ص النمابض فى لجرٌرالبٌت (ٓٔ)
 فى نسبة ؼٌر من الشجرى ابن أنشدهوالبٌت  ،ٕٓٔ :للخلٌل المنسوب والجمل ،٘ٗ/ ٕ :والخصابص ،5ٕ
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ًَّ الُممَنَّعَا                 تَعُدُّوَن َعْمَر النٌِِّب أَْفَضل َمْجِدكُْم    بَِنً َضْوَطَري، لَوال الَكِم
. ًَّ  بمعنى: هبل الكم

َعاَم َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق ، العبلمة، وذلن أنهم لالوا: مَ «اآلٌة»و ٌَؤْكُُل الطَّ سُوِل  اِل َهذَا الرَّ
ٌِْه َكنز أَْو تَكُوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها ٌِْه َملٌَن فٌََكُوَن َمعَهُ نَِذًٌرا أَْو ٌُْلمَى إِلَ َل ]سورة الفرلان:  لَْوال أُنزَل إِ

2،1"](ٔ). 
ما أنزل من اآلٌات على رسول هللا صلى هللا لال الزمخشري:"وإنما لالوا ذلن مع تكاثر 

 .(ٕ)علٌه وسلم، لتركهم االعتداد بما أنزل علٌه، كؤنه لم ٌنزل علٌه شًء من اآلٌات عنادا منهم"
 . (ٖ)لال مماتل: أرادوا باآلٌة مثل آٌات األنبٌاء

 .(ٗ)ولال ؼٌره: "أرادوا نزول ملن ٌشهد له بالنبوة"
 :(٘)، ولال الشاعر«هبل»بمعنى  -ها هنا-}لوال{لال المرطبً:" لال الحسن: 
ًَّ الُممَنَّعَا                 تَعُدُّوَن َعْمَر النٌِِّب أَْفَضل َمْجِدكُْم    بَِنً َضْوَطَري، لَوال الَكِم

وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهٌن، وإلامة الحجة بالمرآن الذي عجزوا أن ٌؤتوا بسورة 
 .(ٙ)الوصؾ وعلم الؽٌوب" مثله، لما فٌه من

                                                                                                                                                                               

 أبو النسبة هذا نسبه ومّمن. رمٌلة بن األشهب إلى والستٌن السادس المجلس فى ونسبه األربعٌن، المتمّ  المجلس
 لؤلشهب أمالٌه فى الشجرىّ  ابن نسبه»: 5٘/ ٖ الخزانة فى البؽدادىّ  ولال ،ٕ٘٘/ ٕ تفسٌره فى الطبرى جعفر
 .«له أنها الرواة بٌن خبلؾ ال لجرٌر، لصٌدة من أنه والصحٌح ؼٌره، وكذا رمٌلة، بن
 ،ٖٙٗ،ٕ٘/ ٔ المرآن مجاز فى عبٌدة أبو: لؤلشهب البٌت نسبة فى الشجرى وابن الطبرىّ  جعفر أبا سبك ولد 

 .5ٔٔ ص: فى نسبة ؼٌر من وأنشده
 إلى البٌت هذا نسبة المنذر ابن تفسٌر فى ورأٌت»: ٖٕٓ،5ٕٕ ص المؽنى شواهد شرح فى السٌوطى ولال
 على ،5ٖٔ سنة المتوفى النٌسابورى إبراهٌم بن دمحم بكر أبو هو: المنذر ابن وهذا. انتهى. «رمٌلة بن األشهب
 بن األشهب أن إلى أشٌر أن وٌبمى. 2ٕ/ ٘ المٌزان ولسان ،ٕٓٔ/ ٖ الكبرى الشافعٌة طبمات راجع. اختبلؾ
 راجع. النسبة فى التخلٌط سبب فهذا ولافٌته، الشاهد البٌت بحر من لصٌدة فٌه وله الفرزدق، ٌهاجى كان رمٌلة
 هنا وتعّدون. 2ٖٕ،ٖٕٙ/ ٕ( أموٌون شعراء) ضمن شعره وانظر. 1ٙ٘،1٘٘ ص الشعراء فحول طبمات
 . 2٘/ ٖ الخزانة فى البؽدادى حكاه الحساب، بمعنى العدّ  من ٌكون أن ٌجوز وال تعتمدون، بمعنى
 وإنما نحروه، ثم عمروه، البعٌر نحر أرادوا إذا وكانوا، به لوابمها ضرب إذا: بالسٌؾ النالة عمر مصدر: والعمر
 اآلخر، فٌعمر نالة، هذا ٌعمر أن وهً. بالمعالرة ٌتكارمون العرب وكان. النحر عند ٌشرد كٌبل ذلن به ٌفعلون
  .صاحبه أحدهما ٌؽلب حتى ذلن فً وٌلحان والسخاء، الجود فً ٌتبارٌان
 كان ما إلى بذلن جرٌر وٌشٌر .نابها لطول بذلن أسموها المسنّة، النالة وهى ناب، جمع: النون بكسر والنٌّب،
 فعمر ،"صوأر"له ٌمال بمكان الرٌاحً وثٌل بن سحٌم صعصعة، بن ؼالب أبٌه معالرة من الفرزدق به ٌفخر
 من تؤكلوا ال: " عباس ابن لال الجاهلٌة أمور من أمر وهذا. مبتٌن أو مبة، ؼالب وعمر له، بدا ثم خمسا سحٌم
 تحل ال الناس، أٌها ٌا: "عنه هللا رضً علً ولال ،"به هللا لؽٌر أهل مما ٌكون أن آمن ال فإنً األعراب، تعالر
 ( .ٕٙٙ - ٕ٘ٙ: النمابض فً المعالرة خبر انظر". )هللا لؽٌر بها أهل فإنها لكم،
 نبز" ضوطرى: "فإن كذلن، ٌكون ال أن وأخشى لٌل، هكذا. الحممى بنً ٌا: ٌعنً ،"ضوطرى بنً: "ولوله
 ببس...  وضوطرى والمرٌن، شعرة، ابن إن: للفرزدق جرٌر فمال - ٌعٌنوه لم - دارم بن مجاشع بنً من لرجل
 الحدثان لٌلة الفوارس
: والكمً. كل على بؤسبلفه ذمه أراد ولد. المكان هذا ؼٌر فً أحممه أن أرجو بعٌنه، شخص أنه على دلٌل فهذا
 .ٌكن لم أو سبلح علٌه كان لرنه، عن ٌحٌد فبل ،والبٌضة بالدرع المستتر ٌرهب، أى ال الذي الشجاع
 لال كما ،"وحسب جعل"لمعنى تضمٌنا مفعولٌن، إلى" عد"الفعل فعدى وتجعلون، تحسبون أي" تعدون: "ولوله
 .عٌاال له الماصدٌن ٌعد...  هبرزي أزهر أؼر أشم: الرمة ذو
 .ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5٘٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٙ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 ،5ٕ :واإلٌضاح ،21ٕ/ ٔ الكامل :وانظر ،5ٓ2 ص دٌوانه فى وهو ،1ٖٖ ص النمابض فى لجرٌرالبٌت (٘)

 . وسبك الكبلم فٌه.ٕٓٔ :للخلٌل المنسوب والجمل ،٘ٗ/ ٕ :والخصابص
 .5ٔٗ-1ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
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َل آٌَةً{ ]األنعام : لوله تعالى:  َ لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌُنَّزِ : -أٌها الرسول-لهم [، أي:"2ٖ}لُْل إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)إن هللا لادر على أن ٌنزل علٌهم آٌة"

لل، ٌا دمحم، لمابلً هذه الممالة لن:}إّن هللا لادر على أن ٌنزل آٌة{، لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)عنً: حجة على ما ٌرٌدون وٌسؤلون"ٌ

أي : هو تعالى لادر على ذلن ، ولكن حكمته تعالى تمتضً تؤخٌر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ذلن"

لال الزمخشري:ٌعنً: فـ"تضطرهم إلى اإلٌمان.كنتك الجبل على بنى إسرابٌل ونحوه، 
 .(ٗ)أو آٌة إن جحدوها جاءهم العذاب"

لادر على إنزال اآلٌات، ولد أنزل كثٌرا من اآلٌات ٌعنً: أنه لال السمعانً:" 
 .(٘)والمعجزات، ولكن ال ٌنزل اآلٌات على التراح الكفار"

أي:آٌة مما الترحوه، أو آٌة تضطرهم إلى اإلٌمان كنتك الجبل، أو آٌة إن لال البٌضاوي: 
 .(ٙ)جحدوها هلكوا"
 .(2)، بالتشدٌد والتخفٌؾ«أن ٌنزل»ولرئ:

ولكن أكثرهم ال ٌعلمون أن [، أي:"2ِٖكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األنعام : }َولَ لوله تعالى: 
 .(1)إنزال اآلٌات إنما ٌكون َوْفك حكمته تعالى"

 .(5)ما علٌهم فً إنزالها"لال البؽوي:ٌعنً:" 
 .(ٓٔ)أي: ال ٌعلمون أن هللا إنما ٌنزل ما فٌه الصبلح لعباده"لال السمرلندي:" 
 .(ٔٔ)أي: لال هإالء العادلون باهلل ؼٌره: هبل نزل على دمحم آٌة، أي: عبلمة"لال مكً:" 

لال الزمخشري:أي:"أن هللا لادر على أن ٌنزل تلن اآلٌة، وأن صارفا من الحكمة 
 .(ٕٔ)ٌصرفه عن إنزالها"

أي: ال ٌعلمون أن هللا عز وجل إنما ٌنزل من اآلٌات ما فٌه مصلحة لال المرطبً:"
 ً علم هللا أن ٌخرج من أصبلبهم ألواما ٌإمنون به ولم ٌرد استبصالهم. لعباده، وكان ف

 .(ٖٔ)ولٌل: }ولكن أكثرهم ال ٌعلمون{ أن هللا لادر على إنزالها"
ٌمول: ولكن أكثر الذٌن ٌمولون ذلن فٌسؤلونن آٌة، ال ٌعلمون ما علٌهم فً لال الطبري:" 

إنزال ذلن علٌن، ولو علموا السبب الذي من اآلٌة إن نزلها من الببلء، وال ٌدرون ما وجه ترن 
 .(ٗٔ)أجله لم أنزلها علٌن، لم ٌمولوا ذلن، ولم ٌسؤلوكه، ولكن أكثرهم ال ٌعلمون ذلن"

ألنه لو أنزلها وفك ما طلبوا ثم لم ٌإمنوا ، لعاجلهم بالعموبة ، كما فعل لال ابن كثٌر:" 
َنا باألمم السالفة ، كما لال تعالى : } َوَما َمنَعََنا  ٌْ لُوَن َوآتَ أَْن نُْرِسَل بِاآلٌَاِت إِال أَْن َكذََّب بَِها األوَّ

                                                             
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٙٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٖلى بلوغ النهاٌة:عالهداٌة  (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .5ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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[ ، ولال تعالى : } 5٘ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها َوَما نُْرِسُل بِاآلٌَاِت إِال تَْخِوٌفًا { ]اإلسراء : 
َماِء آٌَةً فََظلَّتْ  ٌِْهْم ِمَن السَّ  .(ٔ)["ٗأَْعنَالُُهْم لََها َخاِضِعٌَن { ]الشعراء :  إِْن نََشؤْ نُنزْل َعلَ

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تعنت هإالء المكذبٌن؛ حٌث احتجوا بهذا أن هللا لم ٌنزل علٌهم  -ٔ

 :معلومة مشاهدة ملسو هيلع هللا ىلصآٌة، وأٌم هللا أن هذه الدعوى باطل، فإن آٌات النبً 
فمن آٌاته العظٌمة هذا المرآن الذي جعل كبار لرٌش ٌتسللون لواذًا فً اللٌل  -

 لكنهم كثًٌرا إعجابًا وأعجبتهم ألبابهم سحرت ألنها ؛ملسو هيلع هللا ىلصلٌستمعوا لراءة النبً 
 .معاندون

ومن اآلٌاتالحسٌة : ما حصل لعمه أبً طالب من البركات فً أهله وماله بسبب  -
 آله وسلم.حضانته للنبً صلى هللا علٌه وعلى 

ٌِْدٌِهْم َسدًّا َوِمْن  - ٌِْن أَ كذلن أًٌضا صد أعدابه عنه علٌه الصبلة والسبلم، ﴿َوَجعَْلنَا ِمْن بَ
َناهُْم فَُهْم اَل ٌُْبِصُروَن﴾ ]ٌس:  ٌْ ا فَؤَْؼَش [، واآلٌات كثٌرة ٌعرفونها لكنهم 5َخْلِفِهْم َسدًّ

 مستكبرون.
ء وترفعهم؛ حٌث لالوا: ﴿ِمْن َربِِّه﴾ لم ٌمولوا: ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: استكبار هإال -ٕ

من ربنا، ولم ٌمولوا: من هللا، كؤنهم فً جانب والرسوُل صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 
 وهللاُ فً جانب آخر.

لَ  ﴿لَْوالَ : لالوا لما عنه ٌدافع حٌث ؛ملسو هيلع هللا ىلصومنها: انتصار هللا عز وجل للنبً  -ٖ ٌْهِ  نُّزِ  ِمنْ  آٌَةٌ  َعلَ
ه الصبلة والسبلم، فاهلل تعالى علٌ الرسول على ضؽًطا ٌوجب هذا أن شن ال َربِِّه﴾،

َل آًٌَة﴾. َ لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌُنَّزِ  ٌجٌب عنه انتصاًرا له ﴿لُْل إِنَّ َّللاَّ
َل آٌَةً﴾، هذه المدرة  -ٗ َ لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌُنَّزِ ومنها: إثبات لدرة هللا عز وجل؛ لموله: ﴿إِنَّ َّللاَّ

ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن لدرة  كاملة ال ٌلحمها شًء من العجز؛ لمول هللا تبارن وتعالى: ﴿َوَما َكاَن َّللاَّ
ٍء فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِلًٌما لَِدًٌرا﴾ ]فاطر  ًْ [، فلكمال علمه َٗٗش
لضعؾ، فاهلل علٌم ولدرته ال ٌعجزه شًء؛ ألن العجز عن الشًء سببه؛ إما الجهل وإما ا

 لدٌر.
ومنها: أن أفعال هللا عز وجل ممرونة بمشٌبته؛ بمعنى أن ما لم ٌشؤه لم ٌكن وإن كان  -٘

َل آٌَةً﴾ ٌعنً: ولكنه لم ٌشؤ.  لادًرا علٌه؛ لموله: ﴿لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌُنَّزِ
ا، ولو ومنها: أن أكثر هإالء المنكرٌن المكذبٌن ال ٌعلمون حمٌمة األمر؛ ألنهم لم ٌتفكرو -ٙ

 تفكروا لعلموا لكنهم معرضون.
 

 المرآن
ْطنَا ِفً اْلِكتَ  ٌِْه إِال  أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَر  ٌَِطٌُر ِبَجنَاَح ٍء }َوَما ِمْن َداب ٍة ِفً اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر  ًْ اِب ِمْن َش

 [4ٖ({ ]األنعام : 4ٖثُم  إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن )
 التفسٌر:
األرض حٌوان ٌَِدبُّ على األرض أو طابر ٌطٌر فً السماء بجناحٌه إال جماعات لٌس فً 

متجانسة الخلك مثلكم. ما تركنا فً اللوح المحفوظ شٌبًا إال أثبتناه، ثم إنهم إلى ربهم ٌحشرون 
 ٌوم المٌامة، فٌحاسب هللا كبل بما عمل.

ٌِْه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{ ]األنعام : }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض َواَل َطالوله تعالى:  بٍِر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح
لٌس فً األرض حٌوان ٌَِدبُّ على األرض أو طابر ٌطٌر فً السماء بجناحٌه إال [، أي:"1ٖ

 .(ٕ)جماعات متجانسة الخلك مثلكم"

                                                             
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
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ضٌن عنن ، المكذبٌن ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء المعرلال الطبري:" 
بآٌات هللا : أٌها الموم ، ال تحسبُنَّ هللا ؼافبل عما تعملون ، أو أنه ؼٌر مجازٌكم على ما تكسبون! 
وكٌؾ ٌؽفل عن أعمالكم ، أو ٌترن مجازاتكم علٌها ، وهو ؼٌر ؼافل عن عمل شًء دبَّ على 

ل جعل ذلن كله أجناًسا األرض صؽٌٍر أو كبٌٍر، وال عمل طابر طار بجناحٌه فً الهواء ، ب
رت له كما تتصرفون" مجنَّسة وأصنافًا مصنفة، تعرؾ كما تعرفون ، وتتصرؾ فٌما سُّخِ
(ٔ). 

ولال:}ٌطٌر بجناحٌه{ على جهة التوكٌد ألنن لد تمول للرجل: طر فً لال الزجاج:" 
ٌدب أو حاجتً أي أسرع، وجمٌع ما خلك هللا عز وجل فلٌس ٌخلو من هاتٌن المنزلتٌن، إما أن 

 .(ٕ)ٌطٌر، }إال أمم أمثالكم{، أي: فً الخلك والموت والبعث"
ٌعنً: جمٌع الحٌوانات ألنها ال تخلوا من هاتٌن الحالتٌن، }إالَّ أمم لال الواحدي:" 

باء والذُّباب  ةٌ كالطٌَّر والّظِ أمثالكم{ أصناؾ مصنَّفة تُعرؾ بؤسمابها فكلُّ جنس من البهابم أُمَّ
ةٌ مثل بنً آدم ٌعرفون باإِلنس"واألُسود وكلُّ ص نٍؾ من الحٌوان أُمَّ

(ٖ). 
 .(ٗ)لما جعلها أمثالهم فً الخلك والموت والبعث، جعلها أمما"لال ابو هبلل العسكري:" 
 .(٘)عن مجاهد فً لوله : " }أمم أمثالكم{، أصناؾ مصنفة تُعَرؾ بؤسمابها" 
 .(ٙ)أمة" ٌمول : الطٌر أمة ، واإلنس أمة ، والجن لال لتادة:" 
 .(2)ٌمول : إال خلك أمثالكم"لال السدي:" 
 .(1)الذّرة فما فولها من ألوان ما خلك هللا من الدواب"لال ابن جرٌج:" 
الدابة: كل ما دب من الحٌوان، معنى لوله: }إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{ ، أي: فً لال ابو الحسن:" 

 .(5)أؼذٌتهم وكسبهم ونومهم وٌمظتهم وما أشبه ذلن"الحاجة وشدة الفالة إلى مدبر ٌدبرهم فً 
و}دابة{ تمع على جمٌع ما دب، وخص بالذكر ما فً األرض دون السماء لال المرطبً:" 

ألنه الذي ٌعرفونه وٌعاٌنونه. ولٌل: هً أمثال لنا فً التسبٌح والداللة، والمعنى: وما من دابة 

  .(ٓٔ)وحدانٌته لو تؤمل الكفار" وال طابر إال وهو ٌسبح هللا تعالى، وٌدل على
" ٌعنً: جمٌع الحٌوان الذي أنشؤه فٌها، سماه }دابة{ لدبٌبه «:َدابَّةال»لال الماوردي:

  .(ٔٔ)علٌها"
لال المرطبً: "ولد أخرج بعض الناس الطٌر، وهو مردود لال َّللّا تعالى : }َوَما ِمْن   

 ِ [ فإن الطٌر ٌدب على رجلٌه فً بعض ِٙرْزلَُها{ ]هود : َدابٍَّة فًِ األَْرِض إِالَّ َعلَى َّللاَّ
 :  (ٖٔ)، ومنه لول األعشى (ٕٔ)حاالته"

 مشْت      دبٌب لطا البطحاء فً كل منهل إنْ  نٌاؾ كؽض البان ترتجّ 
 :  (ٗٔ)ولال علممة بن عبدة

 فكؤنما َصابَْت علٌه سحابة         صواعمها لطٌرهن دبٌب    

                                                             
 .ٖٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕمعانً المرىن: (ٕ)
 .ٕٖ٘الوجٌز: (ٖ)
 .2ٖالوجوه والنظابر: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖٔٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٖٕٖٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖٗٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕ٘ٔالمرآن الكرٌم: النكت فً (5)
 .ٕٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .52ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖٕ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: 2ٕٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٔٔ)
 .٘٘ٗ/ٔ،والبحرالمحٌط: ٖ٘/ٕ، وانظر: المحرر الوجٌز:52ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ، والدر المصون: 5ٕٙ/ٔ، والبحر المحٌط:  ٔٙٔ( دٌوانه: ٖٔ)
 :، واللسان )صوب(. والبٌت فً  مفضلٌته التً مطلعها5ٖ٘( المفضلٌات: ٗٔ)

 طحا بن للب فً الحسان طروب        بعٌد الشباب عصر حان مشٌب



ٔ2ٔ 
 

الطٌر  (ٕ)، واستثنى بعضهم(ٔ)الدابة: ما دّب من الحٌوان"ولال الحافظ ابن حجر: " 
ٌِْه{ ]األنعام:  [،  ولموله تعالى: 1ٖلموله تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األَْرِض َوال َطاِبٍر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح

ولٌل: ٌختص ، (ٖ)[، وعرفاً: ذوات األربعٙ٘}َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ هَُو آِخذٌ بِنَاِصٌَتَِها{ ]هود: 
، أي: كل ما دب على األرض من (ٙ)، والمراد هنا المعنى اللؽوي"(٘)، ولٌل: بالحمار(ٗ)بالفرس

 من كابن له روح لٌفٌد العموم.
 [، لوالن:1ٖوفً لوله تعالى:}إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{ ]األنعام :  

 .(1)، وؼٌره(2)أحدهما : أنها الجماعات. لاله األخفش
 .(ٓٔ)، وأبو عبٌدة(5)األجناس ، لاله الفراء والثانً : أنها
 .(ٔٔ)لال أبو عبٌدة:"إال أجناس ٌعبدون هللا، وٌعرفونه، وملن" 
لال الماوردي:"ولٌس ٌرٌد بموله}أَْمثَالُكُم{ فً التكلٌؾ كما جعل لوم اشتبه الظاهر علٌهم  

، فمال : ٌا أبا  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً انتطحت شاتان عند »وتعلموا مع اشتباه الظاهر برواٌة أبً ذر ، لال : 
ٌْنَُهَما، لال أبو ذر : لمد تركنا  َ ٌَْدِري َوَسٌَْمِضً بَ ذر أتدري فٌم انتطحتا ؟ للت : ال ، لال : لَِكنَّ َّللاَّ

ً  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  العمل  ، ألنه إذا كان(ٕٔ)«وما ٌملب طابر بجناحٌه فً السماء إال ذّكرنا منه علما
 .(ٖٔ)سبباً للتكلٌؾ كان عدمه الرتفاع التكلٌؾ"

 :(ٗٔ)[، ثبلثة وجوه1ٖوالمراد بموله تعالى:}أَْمثَالُكُْم{ ]األنعام :  
 أحدها : أنها أجناس وتتمٌز فً الصور واألسماء .
 والثانً : أنها مخلولة ال تُْظلَم ، ومرزولة ال تُْحَرم .

 والنافع، والتولً عن الهبلن، ومعرفة العدو.والثالث: ٌعنً: فً العلم بالضار 
أنها أمثالكم فً الخلك، والموت، والبعث، ٌعنً: ٌخلمها كما لال السمعانً:المراد" 

 .(٘ٔ)ٌخلمكم، وٌمٌتها كما ٌمٌتكم وٌبعثها كما ٌبعثكم"

}أمم أمثالكم{: مكتوبة أرزالها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزالكم لال الزمخشري:" 
 .(ٙٔ)وأعمالكم" وآجالكم

                                                             

، المفردات للراؼب: ٓ٘/ٗ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٖٗٔٔ/ٕ( انظر: لسان العرب البن منظور: ٔ)
، ٖ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٕٔ/ٌٔون للماوردي: ، النكت والع2ٕٗ/ٔ، الوسٌط للواحدي: ٗٙٔ

، تاج العروس للزبٌدي: ٘٘ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 52ٔ-5ٙٔ/ٕالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 
 . ٕ٘/ٖ، الدر المصون للسمٌن: 21ٗ/ٔ
 . ٕٕٕ/ٕٔ، و ظاهر كبلم الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 2ٕ٘/ٖ( وٌمصد به اإلمام الطبري:ٕ)
: )والدابة: التً تركب، لال: ٖٗٔٔ/ٕ( لم أهتد إلى من ذكر هذا العرؾ مع البحث، والذي فً لسان العرب: ٖ)

ولد ؼلب هذا االسم على ما ٌركب من الدواب(، وما ٌركب أخص من ذوات األربع، وانظر: الصحاح 
 . 21ٔ/ٓٔ، عمدة الماري للعٌنً: 21ٗ/ٔ، وتاج العروس للزبٌدي: ٕٗٔ/ٔللجوهري: 

 . ٗٙٔ( لاله: الراؼب فً المفردات: ٗ)
 ( لم أهتِد إلى من ذكره. ٘)
 .ٓٓٗ/ٙ( الفتح: ٙ)
 .55ٕ/ٔانظر: معانً المرىن: (2)
 .ٔٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
ٌمال: إن كل صنؾ من :"ٕٖٖ/ٔ، ولفظه فً معانً المرآنٔٔٔ/ٕحكاه عنه الماوردي فً: النكت والعٌون: (5)

 تمول صنؾ". البهابم أمة، والعرب
 .5ٔٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٔٓٔ/ٕ، وتفسٌر السمعانً:ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٔٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
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}إال أمم أمثالكم{، أي: هم جماعات مثلكم فً أن هللا عز وجل خلمهم، لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"وتكفل بؤرزالهم، وعدل علٌهم، فبل ٌنبؽٌؤن تظلموهم، وال تجاوزوا فٌهم ما أمرتم به

لال الطبري:"فإن لال لابل : فما وجهُ لوله : }وال طابر ٌطٌر بجناحٌه{؟ وهل ٌطٌر  
 الطابر إال بجناحٌه ؟ فما فً الخبر عن طٌرانه بالجناحٌن من الفابدة ؟

لٌل : لد لدمنا المول فٌما مضى أن هللا تعالى ذكره أنزل هذا الكتاب بلسان لوم ، 
وبلؽاتهم وما ٌتعارفونه بٌنهم وٌستعملونه فً منطمهم خاطبهم. فإذ كان من كبلمهم إذا أرادوا 

لوا : كلمت فبلنًا بفمً، ومشٌت إلٌه برجلً، وضربته بٌدي، خاطبهم المبالؽة فً الكبلم أن ٌمو
تعالى بنظٌر ما ٌتعارفونه فً كبلمهم ، وٌستعملونه فً خطابهم ، ومن ذلن لوله تعالى ذكره : 

 .(ٕ)["ٖٕ}إنَّ َهذَا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً أُْنثًَ{ ]سورة ص : 
ه :}فً األرض وٌطٌر بجناحٌه{: زٌادة التعمٌم معنى زٌادة لوللال الزمخشري:" 

واإلحاطة، كؤنه لٌل: وما من دابة فمط فً جمٌع األرضٌن السبع، وما من طابر لط فً جو 
السماء من جمٌع ما ٌطٌر بجناحٌه إال أمم أمثالكم محفوظة أحوالها ؼٌر مهمل أمرها. فإن للت: 

ته، ولطؾ علمه، وسعة سلطانه وتدبٌره فما الؽرض فً ذكر ذلن؟ للت: الداللة على عظم لدر
تلن الخبلبك المتفاوتة األجناس، المتكاثرة األصناؾ، وهو حافظ لما لها وما علٌها، مهٌمن على 
أحوالها، ال ٌشؽله شؤن عن شؤن، وأن المكلفٌن لٌسوا بمخصوصٌن بذلن دون من عداهم من 

 .(ٖ)سابر الحٌوان"
لئلبهام، فإن العرب تستعمل الطٌران لؽٌر  }بجناحٌه{ تؤكٌد وإزالةلال المرطبً:" 

الطابر، تمول للرجل: طرفً حاجتً، أي أسرع، فذكر }بجناحٌه{ لٌتمحض المول فً الطٌر، 
 وهو فً ؼٌره مجاز. 

ولٌل: إن اعتدال جسد الطابر بٌن الجناحٌن ٌعٌنه على الطٌران، ولو كان ؼٌر معتدل 

 [. 25}َما ٌُْمِسكُُهنَّ إِالَّ ال{ ]النحل : لكان ٌمٌل، فؤعلمنا أن الطٌران بالجناحٌن و
أحد ناحٌتً الطٌر الذي ٌتمكن به من الطٌران فً الهواء، وأصله المٌل «: الجناح»و

إلى ناحٌة من النواحً، ومنه جنحت السفٌنة إذا مالت إلى ناحٌة األرض الصمة بها فولفت. 
 .(ٗ)["ْٖٔلَزْمَناهُ َطابَِرهُ فًِ عُنُِمه{ ]اإلسراء : وطابر اإلنسان عمله، وفً التنزٌل:}َوُكلَّ إِْنَساٍن أَ 

، بالرفع على المحل، كؤنه لٌل:وما دابة وال طابر.ولرأ «وال طابر»ولرأ ابن أبى عبلة:  
 .(٘)، بالتخفٌؾ«ما فرطنا»علممة: 
ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ ْطَنا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش اللوح  ما تركنا فً[، أي:"1ٖ}َما فَرَّ

 .(ٙ)المحفوظ شٌبًا إال أثبتناه"
 .(2)ما تركنا شٌبًا إال لد كتبناه فً أم الكتاب"لال ابن عباس:" 
 .(1)لم نُؽِفل الكتاب ، ما من شًء إال وهو فً الكتاب"لال ابن زٌد:" 
 .(5)معناه : ما ضٌعنا إثبات شًء منه"لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)منا"لال أبو عبٌدة:"ما تركنا وال ضٌعنا وال خل 

                                                             
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕ٘٘/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص2ٕٖٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
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من آجالها وأعمالها وأرزالها وآثارها؛ أي: أن ذلن كله مكتوب عند لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٔ)هللا"

ا نّصاً  لال الواحدي:أي:"  ما تركنا فً الكتاب من شًٍء بالعباد إلٌه حاجةٌ إالَّ ولد بٌَّناه إمَّ
ٍء{ أَْي: لكّلِ شً ًْ ٌَانًا ِلُكّلِ َش ٌَْن اْلِكتَاَب تِْب ْلنَا َعلَ بًل كموله: }َوَنزَّ ا مفصَّ ا مجمبلً وإمَّ ا داللة وإمَّ ء وإمَّ

ٌن" ٌحتاج إلٌه من أمر الّدِ
(ٕ). 

اللوح المحفوظ من شًء من ذلن لم نكتبه ولم نثبت ما وجب  فًلال الزمخشري:ٌعنً" 
 .(ٖ)أن ٌثبت مما ٌختص به"

أي: فً اللوح المحفوظ فإنه أثبت فٌه ما ٌمع من الحوادث. ولٌل: أي فً لال المرطبً:" 
المرآن أي ما تركنا شٌبا من أمر الدٌن إال ولد دللنا علٌه فً المرآن، إما داللة مبٌنة مشروحة، 

جملة ٌتلمى بٌانها من الرسول علٌه الصبلة والسبلم، أو من اإلجماع، أو من المٌاس الذي وإما م
ٍء{ ]النحل :  ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب ِتْبٌَاًنا ِلُكّلِ َش ْلنَا َعلَ [، 15ثبت بنص الكتاب، لال هللا تعالى:}َونَزَّ

ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُزِّ  ٌَْن الذِّ ٌِْهْم{ ]النحل : ولال:}َوأَْنَزْلنَا إَِل َل سُوُل َٗٗل إِ [، ولال:}َوَما آتَاكُُم الرَّ
ما لم ٌنص « النحل»[، فؤجمل فً هذه اآلٌة وآٌة 2فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا{ ]الحشر : 

علٌه مما لم ٌذكره، فصدق خبر هللا بؤنه ما فرط فً الكتاب من شً إال ذكره، إما تفصٌبل وإما 
 .(ٗ)["ٖ، ولال:}اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُم{ ]المابدة : تؤصٌبل
ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   ًْ ْطنَا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش  [، ثبلثة ألوال:1ٖ}َما فَرَّ

أحدها : ما تركنا خلماً إال أوجبنا له أجبلً ، والكتاب هنا هو إٌجاب األجل كما لال تعالى :}ِلُكّلِ 
 :(ٙ)وأنشد لنابؽة بنً جعدة (٘)[ لاله ابن بحر 1ِٖكتاٌب{ ] الرعد :  أََجلٍ 

 بلؽو الملون وأدركوا الـ                كتاب وانتهى األجل
: أن الكتاب هو المرآن الكرٌم الذي أنزله ، ما أخل فٌه بشًء من (2)والثانً : وهو لول الجمهور

 التفسٌر ، أو مْجَمبلً جعل إلى تفسٌره سبٌبلً .من أمور الدٌن ، إما ُمفَصَّبلً ٌَْستَْؽنًِ عن 
والثالث: ما فرطنا فٌه بدخول خلل علٌه ، أو وجود نمص فٌه ، فكتاب هللا سلٌم من النمص 

 .(1)والخلل . افاده الماوردي
 .(5)والرابع: أنه ذكر فٌه جمٌع االحتجاجات على مخالفٌه. أفاده ابو الحسن

نرى كثٌرا من األحكام لٌست فً الكتاب، فما معنى لوله: فإن لال لابل: لال السمعانً:" 
}ما فرطنا فً الكتاب من شًء{ ؟ لٌل: ما من شًء إال وأصله فً الكتاب، ولٌل: ما لاله 
الرسول، فإنما لاله من الكتاب؛ ألنه لد لال فً خبر معروؾ: " أوتٌت المرآن ومثله " ولد لال 

ًٌ ٌُوَحى{ ]النجم : ٖاْلَهَوى):}َوَما ٌَْنِطُك َعِن  -تعالى  -هللا  [، فكل ما ثبت ٗ-ٖ(إِْن ُهَو إِالَّ َوْح
 .(ٓٔ)بالسنة؛ فكؤنه ثابت فً الكتاب، ولٌل: معناه: ما فرطنا فً الكتاب من شًء تمع الحاجة إلٌه"

ثم إنهم إلى ربهم ٌحشرون ٌوم [، أي:"1ٖ}ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)لمٌامة، فٌحاسب هللا كبل بما عمل"ا

 .(ٕٔ)أَْي: هذه األمم }ٌحشرون{ للحساب والجزاء"لال الواحدي:" 

                                                             
 .2ٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٔ)
 .ٕٖ٘الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٔٔ/ٕالبٌت فً النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕ٘ٔانظر: النكت فً المرآن الكرٌم: (5)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٖ٘الوجٌز: (ٕٔ)
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ٌعنى: األمم كلها من الدواب والطٌر فٌعوضها وٌنصؾ بعضها من لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)بعض"
 [، وجهان:1ٖ}ثُمَّ إَِلى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

، (ٖ)، وابً هرٌرة(ٕ)ما: أن الحشر الجمع لبعث الساعة. وهذا لول أبً ذرأحده
 وؼٌرهم. (ٗ)والحسن

لال أبو ذر: "بٌنا أنا عند رسول هللا صلى هللا علٌهوسلم إذ انتطحت عنزان ، فمال 
ٌمضً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أتدرون فٌما انتطحتا ؟ لالوا : ال ندري! لال : لكن هللا ٌدري ، وس

 .(٘)بٌنهما"
لال أبو هرٌرٌة:"ٌحشر هللا الخلك كلهم ٌوم المٌامة ، البهابَم والدوابَّ والطٌَر وكل شًء 
اء من الَمْرناء ، ثم ٌمول : كونً تراًبا، فلذلن ٌمول  ، فٌبلػ من عدل هللا ٌومبذ أن ٌؤخذَ للجمَّ

ٌْتَنًِ ُكْنُت تَُراًبا ]سورة النبؤ :  ٌَا لَ  .(ٙ)["ٓٗالكافر : 
 .(5)، واختاره الفراء(1)، والضحان(2)والثانً : أن المراد بالحشر الموت ، لاله ابن عباس

حشرها: موتها، ثم تحشر مع الناس فٌمال لها:كونً ترابا. وعند ذلن ٌتمنى لال الفراء:"
 .(ٓٔ)الكافر أنه كان ترابا مثلها

زٌل:}َوإِذَا اْلُوُحوُش لال المرطبً:"واألول أصح لظاهر اآلٌة والخبر الصحٌح، وفً التن
[، ولالت جماعة: هذا الحشر الذي فً اآلٌة ٌرجع إلى الكفار وما تخلل ُ٘حِشَرْت{ ]التكوٌر : 

كبلم معترض وإلامة حجج، وأما الحدٌث فالممصود منه التمثٌل على جهة تعظٌم أمر الحساب 
 محٌص له عنه، والمصاص واالعتناء فٌه حتى ٌفهم منه أنه ال بد لكل أحد منه، وأنه ال

وعضدوا هذا بما فً الحدٌث فً ؼٌر الصحٌح عن بعض رواته من الزٌادة فمال: حتى ٌماد 
للشاة الجلحاء من المرناء، وللحجر لما ركب على الحجر، وللعود لما خدش العود، لالوا: فظهر 

خطابها وال من هذا أن الممصود منه التمثٌل المفٌد لبلعتبار والتهوٌل، ألن الجمادات ال ٌعمل 
ثوابها وال عمابها، ولم ٌصر إلٌه أحد من العمبلء، ومتخٌله من جملة المعتوهٌن األؼبٌاء، لالوا: 
وألن الملم ال ٌجري علٌهم فبل ٌجوز أن ٌإاخذوا. للت: الصحٌح المول األول لما ذكرناه من 

 .(ٔٔ)ٌإاخذون به" حدٌث أبً هرٌرة، وإن كان الملم ال ٌجري علٌهم فً األحكام ولكن فٌما بٌنهم
والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إن هللا تعالى ذكره أخبر أّن لال الطبري:"

ًٌّا به  كل دابة وطابر محشوٌر إلٌه. وجابز أن ٌكون معنًٌّا بذلن حشر المٌامة وجابز أن ٌكون معن
التنزٌل ، وال فً  حشر الموت وجابز أن ٌكون معنًٌّا به الحشران جمٌعًا ، وال داللة فً ظاهر
، فً كبلم «الحشر»خبر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أيُّ ذلن المراد بموله : }ثم إلى ربهم ٌحشرون{ ، إذ كان 

اٌب{ ]سورة ص :  ٌَْر َمْحشُوَرةً كُلٌّ لَهُ أَوَّ العرب الجمع ، ومن ذلن لول هللا تعالى ذكره : }َوالطَّ
، وكان هللا تعالى ذكره جامًعا خلمه إلٌه «الحشر»هو [ ، ٌعنً : مجموعة. فإذ كان الجمع 5ٔ

ٌوم المٌامة ، وجامعهم بالموت ، كان أصوُب المول فً ذلن أن ٌُعَمَّ بمعنى اآلٌة ما عمه هللا 

                                                             
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔٔ(:صٖٕٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:صٕٕٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔٔ(:صٖٕٕٖٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:صٕٕٕٖٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٖٕٖ/ٔمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
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بظاهرها وأن ٌمال : كل دابة وكل طابر محشوٌر إلى هللا بعد الفناء وبعد بعث المٌامة ، إذ كان 
 .(ٔ): }ثم إلى ربهم ٌحشرون{، ولم ٌخصص به حشًرا دون حشر"هللا تعالى ذكره لد عم بموله 

 لال الماوردي:"فإن لٌل :فإذا كانت ؼٌر ُمَكلَّفٍَة فلماذا تبعث ٌوم المٌامة؟ 
لٌل : لٌس التكلٌؾ علة البعث ، ألن األطفال والمجانٌن ٌبعثون وإن كانوا فً الدنٌا ؼٌر 

منها بإٌبلم أو ظلم ، ثمٌجعل ما ٌشاء منها مكلفٌن ، وإنما ٌبعثها لٌعوض ما استحك العوض 
 .(ٕ)تراباً ، وما شاء من دواب الجنة ٌتمتع المإمنون بركوبه ورإٌته "

 -أن هللا »وال شن فً حشر البهابم والحٌوانات ٌوم المٌامة، حتى روى: لال السمعانً:"
ى شاتٌن أن النبً رأ»، وروى أبو ذر: (ٖ)«ٌحشرها وٌمتص للجماء من المرناء -تعالى 

تنتطحان؛ فمال: ٌا أبا ذر، أتدري فٌما نتطحان؟ فملت: ال. فمال لكن هللا ٌدري، وسٌمضً 
فإنه  -تعالى  -، وأمثال هذا كثٌر، وسبٌل الناس أن ٌإمنوا به، وٌكلوا علمه إلى هللا (ٗ)«بٌنهما

ا ٌوسؾ شًء ال تهتدي إلٌه العمول، وعلى هذه اآلٌة حكاٌة: حكً أن بهلول المجنون رأى أب
ٌمول:}َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض َواَل َطاِبٍر  -تعالى  -الماضً فً الطرٌك؛ فسؤله ولال: إن هللا 
ٌِْه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{ ]األنعام :  ٍة إِالَّ َخبَل فٌَِها نَِذٌر{ ]فاطر : 1ٌَِٖطٌُر بَِجنَاَح [، ثم ٌمول: }َوإِْن ِمْن أُمَّ

الكبلب؟ فتحٌر أبو ٌوسؾ عن الجواب، فؤخذ بهلول حجرا من األرض، ولال: [، فما نذٌر ٕٗ
 .(٘)هذا نذٌر الكبلب"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ما من حٌوان ٌدب على األرض أو ٌطٌر فً السماء إال  -ٔ

 وهو مكتوب عند هللا عز وجل.
جرى على ما ٌنطك به ومنها: أن المرآن الكرٌم جاء باألسلوب العربً، بمعنى أنه  -ٕ

العرب فً لؽتهم، فإذا كان من عادة العرب مثبًل أن ٌإكدوا الشًء بما ٌزٌده لوة جاء به 

المرآن؛ ولذلن تجدون فً المرآن الكرٌم كثًٌرا من اإللسامات على الشًء، ﴿َوالسََّماِء 
أشبه ذلن، وهذا لٌس  [، ومأ[، ﴿َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ﴾ ]البروج َٔوالطَّاِرِق﴾ ]الطارق 

لشن فٌما أخبر هللا به؛ ألن هللا تعالى صادق سواء ألسم أم ال، لكن المرآن الكرٌم نزل 
 بلسان عربً مبٌن فجرى فً التعبٌر على ما كان العرب ٌعبرون به.

ومنها: أن اإلنسان ٌجب أن ٌعرؾ لدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة هللا عز وجل كالنملة،  -ٖ
لُكُْم﴾، إذن ال تترفع وال تتعاَل، ما أنت إال مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة هللا ﴿أَُمٌم أَْمثَا

ْمنَا بَِنً آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فًِ اْلَبّرِ َواْلبَْحِر  عز وجل، وإن كان هللا عز وجل لال: ﴿َولَمَْد َكرَّ
ْلنَاهُْم َعلَى َكثٌٍِر ِممَّ  [، لم 2ْٓن َخلَْمنَا تَْفِضٌبًل﴾ ]اإلسراء َوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الطٌََِّّباِت َوفَضَّ

ٌفضل بنو آدم على كل ما خلك هللا، بل على كثٌر مما خلك هللا، وما ٌفهمه بعض الناس 
 من أن بنً آدم هم أفضل المخلولات فخطؤ، لماذا؟

                                                             
 .5ٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
الحدٌث: عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " لتإدن الحموق إلى أهلها ٌوم المٌامة، حتى ٌمتص  للشاة  (ٖ)

المفرد"  فً "األدب والبخاري، 2ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗالجماء من الشاة المرناء نطحتها ". صحٌح أخرجه احمد)
 فً جاء ما المٌامة: باب صفة (فًٕٕٓٗوالترمذي) م،الظل تحرٌم والصلة: باب البر (ف1ًٕٕ٘ومسلم) (،1ٖٔ)
 والمصاص. الحساب شؤن

وٌروى "إنه لٌبلػ من عدل هللا ٌوم المٌامة ٌمتص للجماء من ذات المرن ". أخرجه الطبرانى فى األوسط 
 ( عن ابن أبى أوفى.5ٕٗ1رلم  ٖٙٔ/5)

 اختلط.( : فٌه من لم أعرفهم وعطاء بن السابب ٖٖ٘/ٓٔلال الهٌثمى )
 و " الجماء " : الشاة إذا لم تكن ذات لرن. و " المرناء " : الشاة الكبٌرة المرن

 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔٔ(:صٖٕٕٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
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ومنها: أن هللا عز وجل لم ٌهمل شٌبًا فً اللوح المحفوظ، كل شًء كتبه؛ لموله: ﴿َما  -ٗ
ْطنَا ٍء﴾، وألن هللا تعالى أمره  فَرَّ ًْ أن ٌكتب ما هو كابن  -أي أمر الملم-فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش

 إلى ٌوم المٌامة.
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن مآل هذه المخلولات الطابرة والزاحفة إلى هللا عز  -٘

 وجل، ﴿ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن﴾.
 

 المرآن
ُ ٌُْضِلْلهُ َوَمْن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط }َوال ِذٌَن َكذ بُوا بِ  آٌَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم فًِ الظُّلَُماِت َمْن ٌََشِإ ّللا 

 [1ٖ({ ]األنعام : 1ُٖمْستَِمٌٍم )
 التفسٌر:

والذٌن كذبوا بحجج هللا تعالى صمٌّ ال ٌسمعون ما ٌنفعهم، بُْكٌم ال ٌتكلمون بالحك، فهم حابرون 
لم ٌختاروا طرٌمة االستمامة. من ٌشؤ هللا إضبلله ٌضلله، ومن ٌشؤ هداٌته ٌجعله  فً الظلمات،

 على صراط مستمٌم.
 سبب النزول:

ُ ٌُْضِلْلهُ لال مماتل:"} َوَمْن {عن الهدى، نزلت فً بنً عبد الدار ابن لصً،}َمْن ٌََشإِ َّللاَّ
اإلسبلم، منهم علً بن أبً طالب، والعباس، {، ٌعنً: على دٌن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ 

 .(ٔ)وحمزة، وجعفر"
}ولكن الذٌن كذبوا صم وبكم{..ظاهر اآلٌة أنها تعم كل مكذب، ولال لال ابن عطٌة:"

 .(ٕ)النماش نزلت فً بنً عبد الدار"
 .(ٖ) تعالى"والذٌن كذبوا بحجج هللا[، أي:"5ٖ}َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا ِبآٌَاتِنَا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)والذٌن كذبوا بحجج هللا وأعبلمه وأدلته "لال الطبري:ٌمول:" 
 .(٘)}بآٌاتنا{، ٌعنً: المرآن"لال مماتل:" 
 .(ٙ)}بآٌاتنا{ ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن"لال السمرلندي:" 
ال ٌسمعون كبلم هللا سماع صٌم [، أي:"5ٖ}ُصمٌّ َوبُْكٌمِفً الظُّلَُماِت{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(2)لبول بكٌم ال ٌنطمون بالحك خابطون فً ظلمات الكفر"
ن لتادة:"}صم وبكم{، هذا مثل الكافر، أصم أبكم، ال ٌبصر هًدى، وال ٌنتفع به، َصمَّ ع 

ع فٌها" عن الحك فً الظلمات، ال ٌستطٌع منها خروًجا، متسّكِ
(1). 

الهدى،}وبكم{، ال ٌتكلمون به،}فً الظلمات{ ٌعنً: }صم{ ال ٌسمعون لال مماتل:" 
 .(5)الشرن"
}صم{ عن الخبر فبل ٌسمعون الهدى،}وبكم{، ٌعنً: خرسا فبل ٌتكلمون لال السمرلندي:" 

 .(ٓٔ)بخٌر،}فً الظلمات{، ٌعنً: فً الضبلالت"
{ فً ال ٌسمعون الخٌر وال ٌتكلمون به، }فً الظلمات لال البؽوي:}ُصمٌّ َوبُْكٌم{: أي:" 

 .(ٔ)ضبلالت الكؾ"

                                                             
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .12ٕٔ-1ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٕٙٗ(، و)2ٕٖٙ، وابن أبً حاتم)ٖٔ٘/ٔٔ(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
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مثل للكفار، ألنهم ال ٌسمعون الحك والدٌن وهم لد ٌسمعون ؼٌره، وبكم لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٕ)ال ٌمولونه، وهم لٌسوا بخرس"

أي: عدموا االنتفاع بؤسماعهم وأبصارهم، فكل أمة من الدواب وؼٌرها لال المرطبً:" 
ت{، أي: ظلمات الكفر، ولال أبو علً: ٌجوز تهتدي لمصالحها والكفار ال ٌهتدون، }فً الظلما

 .(ٖ)أن ٌكون المعنى }صم وبكم{ فً اآلخرة، فٌكون حمٌمة دون مجاز اللؽة"
وهو الذي ال  -أي : مثلهم فً جهلهم وللة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم لال ابن كثٌر:" 
ٌهتدي مثل هذا إلى وهو مع هذا فً ظبلم ال ٌبصر ، فكٌؾ  -وهو الذي ال ٌتكلم  -أبكم  -ٌسمع 

ا أََضاَءْت  الطرٌك ، أو ٌُْخرج مما هو فٌه ؟ كما لال تعالى : } َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْولََد نَاًرا فَلَمَّ
ٌَْرِجعُ  ًٌ فَُهْم ال  ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فًِ ظُلَُماٍت ال ٌُْبِصُروَن * ُصمٌّ بُْكٌم عُْم وَن{ َما َحْولَهُ ذََهَب َّللاَّ

ٍ ٌَْؽَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َمْوٌج ِمْن 1ٔ،  2ٔ]البمرة :  ًّ { وكما لال تعالى: } أَْو َكظُلَُماٍت فًِ بَْحٍر لُّجِ
ُ لَ  فََما  هُ نُوًرافَْولِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج ٌََدهُ لَْم ٌََكْد ٌََراَها َوَمْن لَْم ٌَْجَعِل َّللاَّ

 .(ٗ)["ٓٗلَهُ ِمْن نُوٍر { ]النور : 
}صمٌّ{، عن سماع الحك،}بكم{، عن المٌل به ،}فً الظلمات{، ٌعنً: لال الطبري:ٌمول:" 

فً ظلمة الكفر حابًرا فٌها، ٌمول: هو مرتطم فً ظلمات الكفر، ال ٌبصر آٌات هللا فٌعتبر بها، 
، ولدَّره أحسن تمدٌر، وأعطاه الموة، وصحح له وٌعلم أن الذي خلمه وأنشؤه فدبَّره وأحكم تدبٌره

آلة جسمه لم ٌخلمه عبثًا، ولم ٌتركه سًدى، ولم ٌعطه ما أعطاه من اآلالت إال الستعمالها فً 
طاعته وما ٌرضٌه، دون معصٌته وما ٌسخطه. فهو لحٌرته فً ظلمات الكفر، وترّدده فً 

ا هللا لد أثبت له فً أّم الكت اب، وما هو به فاعٌل ٌوم ٌحشر إلٌه مع سابر ؼمراتها، ؼافٌل عمَّ
 .(٘)األمم"

 فإن للت: كٌؾ أتبعه لوله:}والذٌن كذبوا بآٌاتنا{؟ لال الزمخشري:"

للت: لما ذكر من خبلبمه وآثار لدرته ما ٌشهد لربوبٌته وٌنادى على عظمته لال: 
ون فً ظلمات الكفر، والمكذبون }صم{ ال ٌسماعون كبلم المنبه، }بكم{ ال ٌنطمون بالحك، خابط

 .(ٙ)فهم ؼافلون عن تؤمل ذلن والتفكر فٌه"
ُ ٌُْضِلْلهُ َوَمْن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]األنعام : لوله تعالى:  [، 5ٖ}َمْن ٌََشإِ َّللاَّ
 .(2)من ٌشؤ هللا إضبلله ٌضلله، ومن ٌشؤ هداٌته ٌجعله على صراط مستمٌم"أي:"

 .(1)أي : هو المتصرؾ فً خلمه بما ٌشاء"كثٌر:"لال ابن  
}من ٌشؤ هللا ٌضلله{، ٌعنً: ٌخذله فٌموت على الكفر،}ومن ٌشؤ ٌجعله لال السمرلندي:" 

 .(5)على صراط مستمٌم{، ٌعنً:ٌستنمذه من الكفر فٌوفمه لئلسبلم"
لٌنفذ فٌه  }من ٌشؤ هللا ٌضلله{ دل على أنه شاء ضبلل الكافر وأرادهلال المرطبً:لوله:" 

[، أي: على دٌن 5ٖعدله. أال ترى أنه لال: }َوَمْن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌم{ ]األنعام : 
، فمنهم «الذٌن كذبوا»اإلسبلم لٌنفذ فٌه فضله. وفٌه إبطال لمذهب المدرٌة، والمشٌبة راجعة إلى 

 .(ٓٔ)من ٌضله ومنهم من ٌهدٌه"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .5ٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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شؤ هللا إضبلله ٌضلله، وهو دلٌل واضح لنا على المعتزلة، من ٌلال البٌضاوي:ٌعنً:" 
 .(ٔ)}ومن ٌشؤ ٌجعله على صراط مستمٌم{، بؤن ٌرشده إلى الهدى وٌحمله علٌه"

ثم أخبر تعالى ذكره أنه المِضّل من ٌشاء إضبللَه من خلمه عن اإلٌمان لال الطبري:" 
هداٌته، فموفّمه بفضله وَطْوله لئلٌمان إلى الكفر، والهادي إلى الصراط المستمٌم منهم من أحبَّ 

به، وترن الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبٌاإه، وأنه ال ٌهتدي من خلمه أحد إال من سبك له 
فً أّم الكتاب السعادة، وال ٌضل منهم أحد إال من سبك له فٌها الشماء، وأّن بٌده الخٌر كلُّه، وإلٌه 

 .(ٕ)الفضل كله، له الخلك واألمر"
 .(ٖ)الصراط: الطرٌك الواضح"ابن عطٌة:"لال 
عن الحارث، لال: "دخلت على علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، فمال: سمعت رسول  

 .(ٗ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:الصراط المستمٌم: كتاب هللا"
صراطا  عن النواس بن سمعان األنصاري، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "ضرب هللا مثبل 

 .(٘)مستمٌما، لال: فالصراط: اإلسبلم"
هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصاحباه «: الصراط المستمٌم»عن عاصم األحولعن أبً العالٌة، لال:"و

 .(ٙ)من بعده. لال عاصم: فذكرنا ذلن للحسن. فمال صدق أبو العالٌةونصح"
 .(2)، لال: الحك"«صراط مستمٌم»وعن مجاهد فً لوله: 

 د:الفواب
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان حال الذٌن كذبوا بآٌات هللا، وأنه ال سبٌل إلى هداٌتهم،ألنهم  -ٔ

 صم ال ٌسمعون الحك سماع انتفاع، وكذلن فً الظلمات، وأنهم ال ٌنطمون بالحك.
 ومنها: أن من شاء هللا هداٌته اهتدى، ومن شاء إضبلله ضل. -ٕ
اإلنسان إلى ربه تبارن وتعالى بطلب الهداٌة وٌتفرع من الفابدة السابمة: أن ٌلجؤ  -ٖ

 واالستعاذة من الؽواٌة؛ ألن األمر بٌد هللا.
فإن لال لابل: هل هذه المشٌبة مشٌبة مجردة؛ بمعنى أنه من شاء أن ٌهدٌه هداه، 

 ومن شاء أن ٌضله أضله بدون أي حكمة، أو أنها مشٌبة ممرونة بالحكمة؟
ممرونة بحكمة، وهذا هو المتعٌن؛ ألن جمٌع أفعال فالجواب: الثانً؛ أنها مشٌبة 

هللا تبارن وتعالى وأحكام هللا كلها ممرونة بالحكمة، انظر فً أحكام هللا لال هللا تعالى فً 
َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما﴾ ]النساء  ِ إِنَّ َّللاَّ [، ولال تعالى فً ٔٔآٌة الموارٌث: ﴿فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما﴾ ]اإلنسان األمور المدرٌة: ﴿وَ  ُ إِنَّ َّللاَّ [، َٖٓما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
فبل مشٌبة مجردة فً أفعال هللا وال أحكامه، بل هً ممرونة بالحكمة، ولكن هل هذه 

 الحكمة معلومة للخلك؟
مجهولة هو األكثر، ولد تكون  -والحمد هلل-الجواب: لد تكون معلومة، وهذا 

 لبعض الناس دون بعض، ولد تكون مجهولة لجمٌع الناس ال ٌحٌطون باهلل علًما.
وإذا لال لابل: هل لئلنسان حجة على هللا إذا أضله وهدى آخرٌن؟فالجواب: ال؛ 
ألن الهداٌة فضل من هللا عز وجل، وفضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء، وأًٌضا اإلضبلل ال بد 

ُ لُلُوبَُهْم﴾ ]الصؾ أن ٌكون مبنًٌّا على حال العب ا َزاؼُوا أََزاَغ َّللاَّ د؛ لمول هللا تعالى: ﴿فَلَمَّ
ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن ٘ [، ولموله: ﴿فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

                                                             
 .ٔٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .12ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙ1أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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ى ٌضل من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء [، فالحاصل أن هللا تعال5ٗالنَّاِس لََفاِسمُوَن﴾ ]المابدة 
 لحكمة، وال بد من أن ٌكون اإلضبلل من جراء فعل العبد.

مستمٌم ال اعوجاج فٌه،  -وهو دٌن اإلسبلم-ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الصراط  -ٗ
وال انحراؾ فٌه، وال شماء فٌه، مستمٌم، وٌضاؾ إلى ذلن: وال تنالض فٌه؛ ألنه لو كان 

 مستمًٌما.فٌه تنالض لم ٌكن 
 
 المرآن

ِ تَْدعُوَن إِْن كُْنتُْم َصادِ  ٌَْر ّللا  ِ أَْو أَتَتْكُُم الس اَعةُ أََغ ٌْتَكُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب ّللا  ({ ٓٗلٌَِن )}لُْل أََرأَ
 [ٓٗ]األنعام : 

 التفسٌر:
تكم الساعة لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن جاءكم عذاب هللا فً الدنٌا أو جاء -أٌها الرسول-لل 

التً تبعثون فٌها: أؼٌر هللا تدعون هنان لكشؾ ما نزل بكم من الببلء، إن كنتم محمٌن فً 
 زعمكم أن آلهتكم التً تعبدونها من دون هللا تنفع أو تضر؟

اَعةُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ِ أَْو أَتَتْكُُم السَّ ٌْتَكُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب َّللاَّ -لل أي:" [،ٓٗ}لُْل أََرأَ
لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن جاءكم عذاب هللا فً الدنٌا أو جاءتكم الساعة التً  -أٌها الرسول
 .(ٔ)تبعثون فٌها"
 .(ٕ)عن مجاهد: لوله:"}لل أرأٌتكم إن أتاكم عذاب هللا{، لال: فجاءة آمنٌن" 
  ،}ِ ٌْتَكُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب َّللاَّ لال الحسن: ٌعنً: فً الدنٌا لال ابن أبً زمنٌن:"}لُْل أََرأَ

 .(ٖ)باالستبصال، }أو أتتكم الساعة{ بالعذاب"
لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن باهلل األوثاَن واألصناَم: أخبرونً، إن  لال الطبري:أي:" 

كالذي جاء من لبلكم من األمم الذٌن هلن بعضهم بالرجفة،  جاءكم، أٌها الموم، عذاب هللا،
وبعضهم بالصاعمة أو جاءتكم الساعة التً تنشرون فٌها من لبوركم، وتبعثون لمولؾ 

 .(ٗ)المٌامة"
 أي: أتدعون هذه األصنام والحجارة التً عبدتموها من دون هللا، فاحتجلال الزجاج:" 

 .(٘)كانوا إذا مسهم الضر دعوا هللا"هللا علٌهم بما ال ٌدفعونه، ألنهم 
ٌخبر تعالى أنه الفعال لما ٌرٌد ، المتصرؾ فً خلمه بما ٌشاء ، وأنه ال لال ابن كثٌر:" 

ُمعمِّب لحكمه ، وال ٌمدر أحد على صرؾ حكمه عن خلمه ، بل هو وحده ال شرٌن له ، الذي إذا 
ٌْتَكُمْ  ِ أَْو أَتَتْكُُم السَّاَعةُ { أي : أتاكم  سبل ٌجٌب لمن ٌشاء ؛ ولهذا لال : } لُْل أََرأَ إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب َّللاَّ

 .(ٙ)هذا أو هذا"
تَكُمْ لال البؽوي: لوله:}  ٌْ  .(2)هل رأٌتم؟ والكاؾ فٌه للتؤكٌد"{، أي:"أََرأَ
 لؽتان، ومعٌنان:« أرأٌت»لال الفراء:"العرب لها فى  

ن؟ فهذه مهموزة. فإذا أولعتها على الرجل منه أحدهما: أن ٌسؤل الرجل الرجل: أرأٌت زٌدا بعٌن
للت: أرأٌتن على ؼٌر هذه الحال؟ ترٌد: هل رأٌت نفسن على ؼٌر هذه الحال. ثم  تثنى وتجمع، 
فتمول للرجلٌن: أراٌتما كما، وللموم:أرأٌتموكم، وللنسوة: أرأٌتنكن ، وللمرأة: أرأٌتن، تخفض 

 التاء والكاؾ، ال ٌجوز إال ذلن.

                                                             
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
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اآلخر: أن تمول: أرأٌتن، وأنت ترٌد: أخبرنً وتهمزها، وتنصب التاء منها وتترن والمعنى 
الهمز إن شبت، وهو أكثر كبلم العرب، وتترن التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجمٌع 

 .(ٔ)مإنثه ومذكره. فتمول للمرأة: أراٌتن زٌدا هل خرج، وللنسوة: أراٌتكن زٌدا ما فعل"
، بتلٌٌن الهمزة الثانٌة، والكسابً «أراٌت»، و«أراٌتم»، و«أراٌتكم:»ولرأ أهبللمدٌنة 

 .(ٕ)بحذفها
ِ تَْدعُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌَْر َّللاَّ أؼٌر هللا تدعون هنان لكشؾ ما نزل [، أي:"ٓٗ}أََؼ

 .(ٖ)بكم من الببلء"
 .(ٗ)لٌدفع عنكم العذاب"لال السمرلندي:أي:" 
 .(٘)العذاب"فً صرؾ  لال الثعلبً:أي:" 
أؼٌر هللا هنان تدعون لكشؾ ما نزل بكم من الببلء، أو إلى ؼٌره لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٙ)من آلهتكم تفزعون لٌنجٌكم مما نزل بكم من عظٌم الببلء؟"
 .(2)أَْي: أتدعون هذه األصنام واألحجار التً عبدتموها من دون هللا"لال الواحدي:" 
 .(1)ؼٌره لعلمكم أنه ال ٌمدر أحد على دفع ذلن سواه"أي : ال تدعون لال ابن كثٌر:" 
أي: أنكم ال تدعون إال هللا؛ فتإمنوا حٌث ال ٌمبل اإلٌمان منكم؛ ولد لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(5)لضى هللا أال ٌمبل اإلٌمان عند نزول العذاب"
 تدعون{،:}أؼٌر هللا -تعالى -فً رفع ذلن، وكشفه عنكم، ولوله لال الماترٌدي:ٌعنً:" 

ٌحتمل: حمٌمة الدعاء عند نزول الجبلء، وٌحتمل: العبادة، أي: أؼٌر هللا تعبدون على رجاء 
 .(ٓٔ)الشفاعة لكم، ولد رأٌتم أنها لم تشفع لكم عند نزول الببلٌا"

هذا استفهام بمعنى التمرٌر، ٌعنً: ال تدعون إال هللا، وأراد به فً أحوال لال السمعانً:" 
كما لال: }وإذا ؼشٌهم موج  -تعالى  -فار فً حال الضرورات ٌدعون هللا الضرورات؛ فإن الك

 .(ٔٔ)كالظلل دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن{"
بمعنى أتخصون آلهتكم بالدعوة فٌما هو عادتكم إذا أصابكم ضر، أم لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)تدعون هللا دونها بل إٌاه تدعون بل تخصونه بالدعاء دون اآللهة"
إن كنتم محمٌن فً زعمكم أن آلهتكم [، أي:"ٓٗ}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األنعام : ى:لوله تعال 

 .(ٖٔ)التً تعبدونها من دون هللا تنفع أو تضر؟"
إن كنتم محمٌّن فً دعواكم وزعمكم أّن آلهتكم التً تدعونها من دون لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗٔ)هللا تنفع أو تضر"
ركاء وآلهة، أو أن ما تعبدون شفعاإكم عند هللا، أو تمربكم "أن معه شلال الماترٌدي:أي: 

 .(٘ٔ)عبادتكم إٌاها إلى هللا"

                                                             
 .ٖٖٖ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (2)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (5)
 .1ٕ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي : فً اتخاذكم آلهة معه" لال ابن كثٌر:" 
}إن كنتم صادلٌن{ جواٌب لموله: }أرأٌتكم{ ألنَّه بمعنى أخبرونً كؤنَّه لٌل: لال الواحدي:" 

 .(ٕ)نزول الببلء بكم"إْن كنتم صادلٌن أخبروا َمْن تدعون عند 
 فً ولعوا فإذا األصنام، ٌعبدون كانوا ألنهم االحتجاج؛ أعظم آلٌة هذها النحاس:"فً لال 
 .(ٖ)هللا" دعوا، شدة
 الفوابد
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمرٌر اإلنسان بما ال ٌمكنه دفعه، تمرٌر اإلنسان أن ٌَُمرر بشًء  -ٔ

َر ٌمر به ال ٌمكنه دفعه، وذلن فً لوله:  ٌْ ِ أَْو أَتَتْكُُم السَّاَعةُ أََؼ ٌْتَكُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب َّللاَّ ﴿أََرأَ
ِ تَْدعُوَن﴾؛ ألنهم فً هذه الحال ال ٌدعون إال هللا، فإذا كان كذلن فلماذا ٌخلصون فً  َّللاَّ

 الشدة وٌشركون فً الرخاء؟!
إللتجاء إلٌه وحده فً ومن فوابد هذه اآلٌة: أنه ال ٌصرؾ السوء إال هللا عز وجل، فا -ٕ

 المكاره.
 
 المرآن

ٌِْه إِْن َشاَء َوتَْنَسْوَن َما تُْشِرُكوَن )  [ٔٗ({ ]األنعام : ٔٗ}بَْل إٌِ اهُ تَْدعُوَن فٌََْكِشُف َما تَْدعُوَن إِلَ

 التفسٌر:
ربكم الذي خلمكم ال ؼٌره، وتستؽٌثون به، فٌفرج عنكم الببلء العظٌم النازل  -هنان-بل تدعون 

 بكم إن شاء؛ ألنه المادر على كل شًء، وتتركون حٌنبذ أصنامكم وأوثانكم وأولٌاءكم.
ٌَّاهُ تَْدعُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ربكم الذي خلمكم ال  -هنان-بل تدعون [، أي:"ٔٗ}َبْل إِ

 .(ٗ)ؼٌره، وتستؽٌثون به"

 .(٘)تخلصون"لال الثعلبً:أي:" 
 .(ٙ)تدعون ؼٌره"لال البؽوي:"أي: تدعون هللا وال  
 .(2)المعنى: بل ال ملجؤ لكم إال هللا"لال ابن عطٌة:" 
بل تخصونه بالدعاء كما حكً عنهم فً مواضع، وتمدٌم المفعول لال البٌضاوي:أي:" 

 .(1)إلفادة التخصٌص"
لال السمعانً:"هذا تمرٌر لما استفهم منه فً اآلٌة األولى، ٌعنً: بل تدعون هللا، وال  

 .(5)تدعون ؼٌره"
ٌمول تعالى ذكره مكذبا لهإالء العادلٌن به األوثان: ما أنتم أٌها المشركون لال الطبري:"

باهلل اآللهة واألنداد إن أتاكم عذاب هللا أو أتتكم الساعة بمستجٌرٌن بشًء ؼٌر هللا فً حال شدة 
ون وإلٌه الهول النازل بكم من آلهة ووثن وصنم، بل تدعون هنان ربكم الذي خلمكم وبه تستؽٌث

 .(ٓٔ)تفزعون دون كل شًء ؼٌره"
 .(ٔٔ)أي : فً ولت الضرورة ال تدعون أحدا سواه"لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٕٗ - ٕٕٗ/ ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٔٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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فؤعلمهماهلل جل وعز أنهم ال ٌدعون فً حال الشدابد إال إٌاه، وفً ذلن لال الزجاج:" 
 .(ٔ)أعظم الحجةعلٌهم، ألنهم لد عبدوا األصنام"

 .(ٕ)دعابهم ؼٌر هللا فً الشدابد وإثبات دعابهم إٌاه"نفً  -هاهنا -}بل{لال الواحدي:" 
ٌِْه إِْن َشاَء{ ]األنعام : لوله تعالى:  فٌفرج عنكم الببلء [، أي:"ٔٗ}فٌََْكِشُؾ َما تَْدعُوَن إِلَ

 .(ٖ)العظٌم النازل بكم إن شاء"
 .(ٗ)أي: فٌكشؾ الضر الذي من أجله دعوتم"لال الواحدي:" 
 .(٘)ضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه"أي: ٌكشؾ اللال المرطبً:" 

لال الزمخشري:" أى: ما تدعونه إلى كشفه،}إن شاء{، إن أراد أن ٌتفضل علٌكم ولم 
 .(ٙ)ٌكن مفسدة "

ج عنكم عند استؽاثتكم به وتضرعكم إلٌه، عظٌم الببلء النازل لال الطبري:" ٌمول: فٌفّرِ
كل شًء، ومالن كل شًء، دون ما تدعونه  بكم إن شاء أن ٌفرج ذلن عنكم، ألنه المادر على

 .(2)إلًها من األوثان واألصنام"
المعنى: فٌكشؾ الضر الذي من أجله دعوتم، وهذا على اتساع الكبلم.مثل: لال الزجاج:" 

 .(1)سل المرٌة: المعنى: سل أهل المرٌة"
وهذه مشٌبة المدرة، والٌشاء أن ٌكشؾ عنهم عند نزول  لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(5)لعذاب"ا
 .(ٓٔ)لال البؽوي:"لٌد اإلجابة بالمشٌبة، واألمور كلها بمشٌبته" 
، وأطلمها فً لوله: }اْدعُونًِ أَْستَِجْب -هاهنا–لال السمعانً:"لٌّد إجابة الدعوة بالمشٌبة  

 .(ٔٔ)[، لال أهل العلم: وذلن ممٌد بالمشٌبة أٌضا، بدلٌل هذه اآلٌة"ٓٙلَكُْم{ ]ؼافر : 
و}إن شاء{: استثناء، ألن المحنة إذا أظلت علٌهم فدعوا إلٌه فً كشفها ة: "لال ابن عطٌ 

 .(ٕٔ)وصرفها فهو ال إله إال هو كاشؾ إن شاء ومصٌب إن شاء ال ٌجب علٌه شًء"
عن جابر بن عبد هللا، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:ما من الناس أحد ٌدعو بدعاء إال آتاه 

 .(ٖٔ)نه من السوء مثله، ما لم ٌدع بإثم أو لطٌعة رحم"هللا ما سؤل، وكؾ ع
وتتركون حٌنبذ أصنامكم [، أي:"ٔٗ}َوتَْنَسْوَن َما تُْشِركُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)وأوثانكم وأولٌاءكم"
لٌل: عند نزول العذاب. ولال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض لال المرطبً:" 

 .(٘ٔ)من لبله إذ ال ضرر فٌه وال نفع" الناسً، وذلن للٌؤس من النجاة
وتتركون آلهتكم فً ذلن الولت، لما ركز فً العمول على أنه المادر لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٔ)على كشؾ الضر دون ؼٌره، أو وتنسونه من شدة األمر وهوله"

                                                             
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٗٔ/1التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٔ/1التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (5)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .11ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ. ولول الحسن، اورده الرازي بنحوه، انظر: مفاتٌخ لؽٌب:ٖٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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 .(ٕ)ما تشركون{ باهلل من هذه األوثان؛ فتعرضون عنها"لال ابن أبً زمنٌن:أي:"} 
ٌعنً: وتتركون ما تشركون باهلل من اآللهة فبل تدعونهم أن ٌكشفوا عنكم اتل:"لال مم 

 .(ٖ)ولكنكم تدعون هللا"
ٌمول: وتنسون حٌن ٌؤتٌكم عذاب هللا أو تؤتٌكم الساعة بؤهوالها، ما لال الطبري:"

من  تشركونه مع هللا فً عبادتكم إٌاه، فتجعلونه له ندًّا من وثن َوصنم، وؼٌر ذلن مما تعبدونه
 .(ٗ)دونه وتدعونه إلًها"

 .(٘)ٌعنً: تتركون دعاء اآللهة عند نزول الشدة"لال السمرلندي:"
 .(ٙ)وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم "لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(2)وأصنامكم مطرحة منسٌة"لال ابن عطٌة:أي:" 
هللا؛ فكؤنهم لال السمعانً:"وذلن أنهم لما تركوا األصنام فً حال الضرورات إلى دعاء  

 .(1)نسوا ما ٌشركون"
لال الزمخشري:أي:" وتتركون آلهتكم،  أو ال تذكرونها فً ذلن الولت، ألن أذهانكم فً 
ذلن الولت مؽمورة بذكر ربكم وحده، إذ هو المادر على كشؾ الضر دون ؼٌره. وٌجوز أن 

 ٌتعلك االستخبار بموله:}أؼٌر هللا تدعون{، كؤنه لٌل:أؼٌر هللا تدعون إن أتاكم عذاب هللا. 
علمت الشرط به فما تصنع بموله: }فٌكشؾ ما تدعون إلٌه{، مع لوله :}أو فإن للت: إن 

 أتتكم الساعة{ ولوارع الساعة ال تكشؾ عن المشركٌن؟ 
للت: لد اشترط فً الكشؾ المشٌبة، وهو لوله: }إن شاء{ إٌذانا بؤنه إن فعل كان له وجه 

 .(5)من الحكمة، إال أنه ال ٌفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه"
على ضربٌن: جابز أن ٌكون تنسون تتركون، وجابز  -ههنا-}وتنسون{لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)أنٌكون المعنى إنكم فً ترككم دعاءهم بمنزلة من ٌسهون"

 الفوابد:
ومن فوابدها: أن هإالء المكذبٌن عند الضراء ال ٌلجإون إال إلى هللا؛ لموله: ﴿بَْل إٌَِّاهُ  -ٔ

 تَْدعُوَن﴾.
ن هللا تعالى ٌجٌب دعوة المضطر ولو كان كافًرا، بل وٌعلم عز وجل ومن فوابد اآلٌة: أ -ٕ

أنه سٌكفر إذا نجا؛ ألن هللا ٌنجٌهم من الكرب وهو ٌعلم أنهم إذا نجوا سوؾ ٌشركون، 
لكن ولوعهم فً الشدة تمتضً رحمة هللا عز وجل أن ٌجٌب دعاءهم، ومثل ذلن 

ذان صنفان تجاب دعوتهما: المضطر، المظلوم؛ فإن هللا ٌجٌب دعوته ولو كان كافًرا، فه
والثانً المظلوم ٌجٌب هللا تعالى دعوته، أما المضطر فؤلن رحمة هللا سبمت ؼضبه، 
فٌرحم المضطر وٌجٌب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل هللا عز وجل أن ٌجٌب 

 المظلوم انتصاًرا له على الظالم.
اإلنسان ربما ٌتوب إلى هللا عز وجل ومن فوابد اآلٌة: الحذر من ممارسة السٌبات، فإن  -ٖ

هنا بمعنى:تتركون؛ ٌعنً: « تنسون»ثم ٌعود؛ ولهذا لال: ﴿َوتَْنَسْوَن َما تُْشِركُوَن﴾ معنى 
 أن اآللهة التً كنتم تشركون بها تتركونها، وٌحتمل معنى الذهول؛ لشدة ما نزل بهم.

                                                                                                                                                                               
 .ٔٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٙ/ٕأبً زمنٌن: تفسٌر ابن (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
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 المرآن

عُوَن ) }َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن لَْبِلنَ  اِء لَعَل ُهْم ٌَتََضر  ر  ({ ]األنعام : ٕٗفَؤََخْذنَادُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالض 
ٕٗ] 

 التفسٌر:
إلى جماعات من الناس من لبلن رسبل ٌدعونهم إلى هللا تعالى،  -أٌها الرسول-ولمد بعثنا 

أجسامهم باألمراض  فكذَّبوهم، فابتلٌناهم فً أموالهم بشدة الفمر وضٌك المعٌشة، وابتلٌناهم فً
 واآلالم؛ رجاء أن ٌتذللوا لربهم، وٌخضعوا له وحده بالعبادة.

أٌها -[، أي:" ولمد بعثنا ٕٗلوله تعالى:}َولَمَْد أَْرَسْلنَا إَِلى أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن{ ]األنعام :  
 .(ٔ)إلى جماعات من الناس من لبلن رسبل ٌدعونهم إلى هللا تعالى" -الرسول
َرهم أن ٌسلن  الطبري:"لال   ٌمول تعالى ذكره متوعًدا لهإالء العادلٌن به األصناَم ومحذِّ

بهم إن هم تماَدوا فً ضبللهم سبٌَل من سلن سبٌلهم من األمم لبلهم، فً تعجٌل هللا عموبته لهم 
ل فً الدنٌا ومخبًرا نبٌَّه عن سنته فً الذٌن خلوا لبلهم من األمم على منهاجهم فً تكذٌب الرس

 .(ٕ):}لمد أرسلنا{، ٌا دمحم،}إلى أمم{، ٌعنً: إلى جماعات ولرون"
اِء{ ]األنعام :   رَّ [، أي:" فكذَّبوهم، فابتلٌناهم فً ٕٗلوله تعالى:}فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلَبؤَْساِء َوالضَّ

 .(ٖ)أموالهم بشدة الفمر وضٌك المعٌشة، وابتلٌناهم فً أجسامهم باألمراض واآلالم"
}البؤساء{: البإس؛ وهً الشدابد من الجدوبة، وشدة المعاش.  بً زمنٌن:"لال ابن أ 

 .(ٗ)و}الضراء{، ٌعنً: الضر من األمراض واألوجاع"
اِء { وهً  لال ابن كثٌر:"  رَّ }بِاْلَبؤَْساِء { ٌعنً : الفمر والضٌك فً العٌش } َوالضَّ

 .(٘)األمراض واألسمام واآلالم"

ٌمول: فؤمرناهم ونهٌناهم، فكذبوا رسلنا، وخالفوا أمرنا ونهٌنا، فامتحناهم  لال الطبري:" 
 باالبتبلء }بالبؤساء{، وهً شدة الفمر والضٌك فً المعٌشة،}والضراء{، وهً

األسمام والعلل العارضة فً األجسام، وفً الكبلم محذوٌؾ لد استؽنً بما دّل علٌه الظاهرمن 
إلى أمم من لبلن فؤخذناهم{، وإنما كان سبب أخذه إٌاهم، تكذٌبهم إظهاره دون لوله: }ولمد أرسلنا 

الرسل وخبلفهم أمَره ال إرسال الرسل إلٌهم. وإذ كان ذلن كذلن، فمعلوم أن معنى الكبلم:}ولمد 
 .(ٙ)أرسلنا إلى أمم من لبلن{ رسبل فكذبوهم،}فؤخذناهم بالبؤساء{"

النمص فً األموال واألنفس، والمعنى:  لال الزجاج:" لٌل }الباسا{: الجوع، و}الضراء{: 
أنه لد أرسل الرسل لبله إلى لوم بلؽوا من المسوة إلى أن أخذوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن هللا جل ثناإه أعلم نبٌه 

بالشدة فً أنفسهم وأموالهم لٌخضعوا وٌذلوا ألمر هللا، ألن الملوب تخشع. والنفوس تضرع عند 
 .(2)لبؤساء والضراء. فلم تخشع ولم تضرع"ما ٌكون من أمر هللا فً ا

 [، على أربعة ألوال:ٕٗ]األنعام : (1)وفً تفسٌر } اْلبَؤَْساِء { 

                                                             
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
( الباء والهمزة والسٌن أصل واحد ٌدل على الشدة وما ضارعها، فالبؤس: الشدة فً الحرب، ٌمال: رجل ذو 1)

بؤس، أي: ذو شجاعة وشدة، والبإس: الشدة والضنن فً العٌش، ٌمال: بَبِس الرجل فهو بابس إذا اشتدت حاجته. 
، الصحاح للجوهري: 1ٕٖ/ٔ: ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس2ٓٔ/ٖٔانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 

 . 55ٔ/ٔ، لسان العرب البن منظور: 5ٓٙ-5ٓ2/ٖ
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، لال ابن أبً حاتم:" وروي، عن ابن عباس، وأبً (ٔ)أحدهما: أنه الفمر. لاله عبدهللا بن مسعود
ومجاهد، والضحان، ، ومرة الهمدانً، وسعٌد بن جبٌر، -فً أحد لولٌه-العالٌة، والحسن 

 .(ٕ) والربٌع بن أنس والسدي ومماتل ابن حٌان نحو ذلن
 .(ٖ)والثانً: أنه الببلء. لاله الحسن

 .(ٗ)والثالث:انه البإس. لاله عبٌد بن عمٌر
 .(٘)والرابع: انه الخوؾ من السلطان. وهذا لول سعٌد بن جبٌر

اِء{   رَّ واختلؾ فً لوله:}الضَّ
 ثبلثة ألوال:[،، على ٕٗ]األنعام : (ٙ)

، لال ابن ابً حاتم:"وروي عن ابن عباس وأبً العالٌة ومرة (2)أحدها: أنه السمم. لاله السدي
 .(1)وأبً مالن والحسن ومجاهد والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان، والضحان نحو ذلن"

 .(5)الثانً: أنه األمراض والجوع. لاله الحسن
 .(ٓٔ)بن جبٌرالثالث: أنه الببلء والشدة. لاله سعٌد 

عُوَن{ ]األنعام :   [، أي:" رجاء أن ٌتذللوا لربهم، وٌخضعوا ٕٗلوله تعالى:}لََعلَُّهْم ٌَتََضرَّ
 .(ٔٔ)له وحده بالعبادة"

 .(ٕٔ)ٌتذللون وٌتخشعون لربهم وٌتوبون عن ذنوبهم" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖٔ)لكً ٌتذللَّوا وٌتخشعوا" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٗٔ)أي: ٌتوبون وٌخضعون، والتضرع: السإال بالتذلل" لال البؽوي:" 
 .(٘ٔ)أي: لٌكون العباد على رجاء من التضرع" لال النحاس:" 
 .(ٙٔ)أي : ٌدعون هللا وٌتضرعون إلٌه وٌخشعون " لال ابن كثٌر:" 
 .(2ٔ)ٌعنً: لكً ٌرجعوا إلٌه وٌإمنوا به" لال السمرلندي:" 
، وٌخلصوا لً العبادة، وٌُْفردوا ٌمول: فعلنا ذلن بهم لٌ لال الطبري:"  ًّ تضرعوا إل

ًّ باإلنابة" ًَّ دون ؼٌري، بالتذلل منهم لً بالطاعة، واالستكانة منهم إل رؼبتهم إل
(ٔ1). 

 .(ٔ)عن أبً مالن لوله: "}لعلهم{، ٌعنً: كً" 

                                                                                                                                                                               

، ومن لال: من البإس لال: المراد 52ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٓ٘ٗ/ٔوانظر: الدر المصون للسمٌن: 
بً حٌان: بالبؤساء: شدة الفمر، ومن لال: من البؤس، لال: المراد بالبؤساء: شدة المتال، انظر: البحر المحٌط أل

 . 11ٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٓ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 1/ٕ
 
 11ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2ٔ( انظر: ابن أبً حاتم)ٔ)
 11ٕٔ/ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .11ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .11ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .11ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2٘ابن أبً حاتم) ( انظر: تفسٌر٘)
ث أن البؤساء البإس والفمر ، وأن الضراء السُّمم. ولد لال النبً أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص) أَنًِّ َمسَّ ٙ) ًَ (عن لتادة لال :  كنا نُحّدِ نِ

اِحِمٌَن ( ]سورة األنبٌاء :  رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ  [.ٖٓ٘-5ٖٗ/ٖ[.]تفسٌر الطبري: 1ٖالضُّ
 .15ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .15ٕٔ/ٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:1)
 .15ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ25( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .15ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ21( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .ٕٗٗ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٗٗ/ٔبحر العلوم: (2ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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 لال الزجاج:" معنى لعل ترج، وهذا الترجً للعباد، أخذهم هللا بذلن لٌكون ما 
منه بالتضرع، كما لال عز وجل فً لصة فرعون: }لَعَلَّهُ ٌَتَذَكَُّر أَْو ٌَْخَشى{ ]طه : ٌرجوه العباد 

 .(ٖ)"(ٕ)«المعنى اذهبا على رجابكما، وهللا عالم بما ٌكون وراء ذلن»[، لال سٌبوٌه: ٗٗ
 .(ٗ)، وهً الذلة واالستكانة"«الضراعة»هو:التفعل من«: التضرع»و

 .(٘)التضرع: السإال بالتذلل" لال السمعانً:"
معنى التضرع: التخشع وهو حال ظاهرة  تنبا عن االنمٌاد للطاعة،  لال الواحدي:"

وأصله من الضراعة وهً الذلة، ٌُمال: ضرع الرجل ٌضرع ضراعة، وهو ضارع، ورجل 
 .(ٙ)ضرع: ذلٌل ضعٌؾ"

كان وذل، فهو ضارع لال أهل اللؽة: "َضَرَع الرجل ٌضَرع َضَرًعا وَضَراَعة: إذا است
َرعُ بالتحرٌن: الضعٌؾ" ع إلى هللا، أي: ابتهل، والضَّ بٌن الضَّراعة، وتََضرَّ
(2). 

 الفوابد:
إلامة الحجة على الخلك بإرسال الرسل، وهذا كموله تعالى فً  من فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٔ

نَا إِلَى نُوحٍ  ٌْ ٌَْن َكَما أَْوَح َنا إَِل ٌْ ٌْنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم  سورة النساء: ﴿إِنَّا أَْوَح ٌٌَِّن ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَح َوالنَّبِ
ِ َٖٙٔوإِْسَماِعٌَل﴾ ]النساء  ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ [ إلى لوله: ﴿ُرسُبًل ُمبَّشِ

ُسِل﴾ ]النساء  ةٌ بَْعَد الرُّ رسل بلسان [، ومن تمام الحجة فً إرسال الرسل أن الُ٘ٙٔحجَّ
 لومهم؛ أي: بلؽة لومهم الذٌن أرسلوا إلٌهم، وذلن من أجل أن ٌفهموا الحجة.

فٌتفرع على الفابدة السابمة: أنه ال تموم الحجة بمجرد الببلغ حتى ٌفهمها المرسل إلٌهم،  -ٕ
وإال ما الفابدة؟ إال أنه ٌحب على من بلؽه ولم ٌفهم أن ٌبحث، وهذه النمطة األخٌرة ربما 

ا لعذرهم إذا لالوا: ما فهمنا، نمول: ٌجب علٌكم أن تبحثوا، لكن أحٌانًا ٌتعذر تكون سدًّ 
 البحث لكونهم ال ٌجدون من ٌثمون به فٌبمون جاهلٌن.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: رحمة هللا تبارن وتعالى بالخلك؛ حٌث أرسل إلٌهم الرسل  -ٖ
فلوال الرسل ما عرفنا، لوال أن إللامة الحجة ولبٌان المحجة، المحجة ٌعنً: الطرٌك، 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم بٌَّن لنا كٌؾ نتوضؤ ما عرفنا، كٌؾ نصلً ما 
عرفنا، كٌؾ نزكً، كٌؾ نصوم، كٌؾ نحج، كٌؾ نتعامل ما عرفنا، فإرسال الرسل من 

 رحمة هللا عز وجل.
بب وذكر المسبب ومنها: حذؾ السبب لٌكون ذلن أشد ولعًا وهٌبة للمخاطب، حذؾ الس -ٗ

والنتٌجة لٌكون ذلن أشد ولعًا وهٌبة فً للوب المخاطب؛ لموله: ﴿فَؤََخْذنَاهُْم﴾ ولم ٌذكر 
التكذٌب حتى ٌكون أشد، وٌبحث الذهن لماذا أخذوا؟ فٌكون أشد هٌبة وولعًا فً للوب 

 المخاطب.
الضرر ومنها: أن هللا تعالى ٌبتلً بالبؤساء والضراء لكن لحكمة ال لمجرد إلحاق  -٘

ُعوَن﴾، وإال فإن هللا ال ٌمكن أن  بالخلك، ما هً الحكمة؟ بٌَّنها فً لوله: ﴿لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ
 ٌرٌد مجرد اإلضرار، بل كل ما ضر الناس من تمدٌرات هللا فالمراد به مصلحة الخلك.

                                                                                                                                                                               
 .15ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ1ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
فالعلُم لد أتى من وراء ما ٌكون، ولكن اذَهبَا أنتما فى َرجابكما وَطَمِعكما ، وفٌه:"ٖٖٔ/ٔانظر: الكتاب: (ٕ)

 .ولٌس لهما أكثُر من ذا ما لم ٌَْعلَما"ومبلؽكما من العلم، 
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٖٔ/1الوجٌز: (ٙ)
 ،و "مماٌٌس5ٕٗٔ/ ٖ،و"الصحاح" ٕ٘ٔٔ/ ٖاللؽة"  ،و"تهذٌب2ٗ2/ ٕ،و"الجمهرة" 5ٕٙ/ ٔانظر: "العٌن" (2)

 ."ضرع" 1ٕٓ٘/ ٘،و"اللسان" ٙٓ٘و"المفردات"  ،5ٖ٘/ ٖاللؽة" 
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ها ومنها: أن األخذ لد ٌكون بالبؤساء، ولد ٌكون بالضراء، لد ٌكون بالشدة التً ٌتؤذى ب -ٙ
اإلنسان بدون ضرر، ولد ٌكون بالضرر، فمثبًل الخوؾ والجوع وما أشبه ذلن هذا شدة، 

 المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فاألخذ إما هذا، وإما هذا.
عُوَن﴾، وثبوت الحكمة  -2 ومنها: إثبات الحكمة فً أفعال هللا، تإخذ من لوله: ﴿لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ

أمر معلوم لكل ذي عمل؛ ألن كون األفعال واألحكام  هلل عز وجل فً أفعاله وفً شرعه
 تصدر عن حكمة ٌدل على كمال الفاعل والمشرع.

ومنها: وجوب التضرع إلى هللا عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء واإلنابة إلى هللا  -1
 تعالى، والمٌام بما ٌجب له من كل ما ٌجب؛ من عمٌدة، أو لول، أو عمل.

 
 المرآن

ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن }فَلَْواَل إِْذ جَ  ُعوا َولَِكْن َلَسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌ َن لَُهُم الش  اَءدُْم بَؤْسُنَا تََضر 
 [ٖٗ({ ]األنعام : ٖٗ)

 التفسٌر:
فهبل إذ جاء هذه األمم المكذبة ببلإنا تذللوا لنا، ولكن لست للوبهم، وزٌَّن لهم الشٌطان ما كانوا 

 وٌؤتون من الشرن.ٌعملون من المعاصً، 
عُوا{ ]األنعام :   [، أي:" فهبل إذ جاء هذه ٖٗلوله تعالى:}فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسَُنا تََضرَّ

 .(ٔ)األمم المكذبة ببلإنا تذللوا لنا"
 .(ٕ)أي : فهبل إذ ابتلٌناهم بذلن تضرعوا إلٌنا وتمسكنوا إلٌنا" لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: الشدة والببلء تضرعوا إلى هللا وتابوا إلٌه لكشؾ ما نزل بهم من  لال مماتل:" 
 .(ٖ)الببلء"

فهبل إذ جاء بؤسنا هإالء األمم المكذبة رسلَها، الذٌن لم ٌتضرعوا عند  لال الطبري:أي:" 
أخِذناهم بالبؤساء والضراء، فاستكانوا لربهم، وخضعوا لطاعته، فٌصرؾ ربهم عنهم بؤسه، وهو 

 .(ٗ)عذابه"
معناه: نفى التضرع، كؤنه لٌل: فلم ٌتضرعوا إذ جاءهم بؤسنا. ولكنه  لال الزمخشري:" 

جاء بلوال لٌفٌد أنه لم ٌكن لهم عذر فً ترن التضرع إال عنادهم ولسوة للوبهم، وإعجابهم 
 .(٘)بؤعمالهم التً زٌنها الشٌطان لهم"

، كؤنن للت: لوال «لوال»ى معنى معنى }فَلَْواَل{: فهبل. وٌكون معناها عل لال الفراء:" 
عبد هللا لضربتن. فإذا رأٌت بعدها اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى لوال التً جوابها البلم وإذا لم 
اِلِحٌن{  دََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّ ْرتَنًِ إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب فَؤَصَّ تر بعدها اسما فهً استفهام كموله: }َلْواَل أَخَّ

ٌَْر َمِدٌنٌَِن) [،ٓٔ]المنافمون :  (تَْرِجعُونََها إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]الوالعة 1ٙوكموله: }فَلَْواَل إِْن كُْنتُْم َؼ
 :1ٙ-12" ](ٙ). 

. "ولال: }فََلْوال كاَنْت لَْرٌَةٌ آَمَنْت{ ]ٌونس: (2)أي: فهبل إذ جاءهم بؤسنا" لال ابن لتٌبة:" 
 :(1)[، ولال الشاعر 51

ًّ الممنّعاتعّدون عمر النٌّب أ  فضل مجدكم                بنً ضوطرى لوال الكم

                                                             
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (2)
 ،5ٕ :واإلٌضاح ،21ٕ/ ٔ الكامل :وانظر ،5ٓ2 ص دٌوانه فى وهو ،1ٖٖ ص النمابض فى لجرٌرالبٌت (1)
 . وسبك الكبلم فٌه.ٕٓٔ :للخلٌل المنسوب والجمل ،٘ٗ/ ٕ :والخصابص ،5ٕ
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" ًّ أي: فّهبل تعّدون الكم
(ٔ). 

[، أي:" ولكن ظهر منهم النمٌض حٌث ٖٗلوله تعالى:}َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم { ]األنعام :  
 .(ٕ)لست للوبهم فلم تلن لئِلٌمان"

 .(ٖ)ٌعنً: جفت للوبهم فلم تلن" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي : ما رلت وال خشعت" ابن كثٌر:"لال  
وا على ذلن، واستكبروا  لال الطبري:"  ٌمول: ولكن ألاموا على تكذٌبهم رسلهم، وأصرُّ

 .(٘)عن أمر ربهم، استهانًة بعماب هللا، واستخفافًا بعذابه، ولساوةَ للب منهم"
بارن هللا فٌكم ال  عاب هللا علٌهم المسوة عند ذلن، فتضعضعوا لعموبة هللا. لال لتادة:" 

 .(ٙ)تعرضوا لعموبة هللا بالمسوة، فإنه عاب ذلن على لوم لبلكم"
ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام :   [، أي:" وزٌَّن لهم ٖٗلوله تعالى:}َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

 .(2)الشٌطان ما كانوا ٌعملون من المعاصً، وٌؤتون من الشرن"
وحسن لهم الشٌطان ما كانوا ٌعملون من األعمال التً ٌكرهها هللا ٌمول:  لال الطبري:" 

 .(1)وٌسخطها منهم"
 .(5)من الشرن والتكذٌب" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)لال البؽوي:أي:" من الكفر والمعاصً" 
 .(ٔٔ)أي : من الشرن والمعاصً" لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان شدة لسوة هإالء المعذبٌن، أنه لما جاءهم العذاب  -ٔ

لٌتضرعوا صار أمرهم بالعكس، بل زاد ذلن لسوة لملوبهم، نسؤل هللا العافٌة، وكان 
 الذي ٌنبؽً أن ٌتضرعوا إلى هللا عز وجل. 

الملب وسخًطا وهذا لد ٌمع من اإلنسان أالَّ تزٌده البؤساء والضراء إال لسوة فً 
وشعوًرا بما ال ٌنبؽً، فإن بعض الناس إذا ابتلً بببلء  -والعٌاذ باهلل-على هللا عز وجل 

ال ٌصبر وال ٌحمدهللا على االبتبلء، فٌمسو للبه، والعٌاذ باهلل. ومن ثم وجب الصبر على 
ء، من أصٌب بمصٌبة حتى ال ٌمسو للبه، فالبشر خلك من مخلولاته ٌفعل به خالمه ما ٌشا

الضراء التً تصٌب اإلنسان تكون تكفًٌرا لسٌباته، وما أكثر  -والحمد هلل-ومع ذلن 
السٌبات، حتى الشوكة إذا أصابته فإنها تكفر السٌبات، فإن احتسبه أثبت ثواب 

 الصابرٌن، فلم ٌفرط هللا تبارن وتعالى بشًء فٌما ٌنفع الخلك.
موله: ﴿َوَلِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم﴾، وكما فً آٌة ومن فوابد اآلٌة: إثبات لسوة الملب بعد لٌنه؛ ل -ٕ

[، فمسوة الملب تحدث، ولٌن الملب 2ٗالبمرة ﴿ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن﴾ ]البمرة 
ٌحدث أًٌضا، فكبلهما حدثان، والواجب على اإلنسان أن ٌبلحظ دابًما للبه ألٌن هو أم 

 أم ال؟ األعمال الظاهرة كل إنسان ٌستطٌع أن ٌؤتً ال؟ أمخبت إلى هللا أم ال؟ أمخلص هلل
بها على أحسن وجه، فلمنافك ٌمكن أن ٌؤتً بالصبلة على أحسن وجه، وٌمكن أن 
 ٌتصدق، لكن أعمال الملوب هً الصعبة، حرر للبن من رق المعاصً حتى ٌفتح الرب.
                                                             

 .15ٕتؤوٌل مشكل المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15ٕٔ/ٗ(:ص2ٕ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 ومن اسباب ازالة لسوة الملب:
تشعر وأنت تمرأ أن هذا كبلم هللا عز وجل ال أوال: كثرة لراءة المرآن بتدبر، وأن  -

م هذا الكبلم وتنتفع به.  كبلم البشر، كبلم هللا خالك السماوات واألرض، وحٌنبٍذ تعّظِ
ثانًٌا: كثرة الذكر؛ ذكر هللا عز وجل، أكثر من ذكر هللا، وذكر هللا عز وجل لٌس فٌه  -

بة، لال هللا عز صعوبة؛ ألن الذي ٌتحرن هو اللسان والشفتان ولٌس فٌه صعو
ِ تَْطَمبِنُّ اْلمُلُوُب﴾ ]الرعد   [.1ٕوجل: ﴿أاََل بِِذْكِر َّللاَّ

ثالثا: مصاحبة األخٌار، فإن مصاحبة األخٌار تكسب اإلنسان خًٌرا كثًٌرا، وفً  -
وإما » -ٌعطٌن تبرًعا-« أن الجلٌس الصالح كحامل المسن؛ إما أن ٌحذٌن»الحدٌث 

، احرص على مصاحبة األخٌار، ولكن (ٔ)«حة طٌبةأن ٌبٌعن، وإما أن ترى منه راب
 ولكن انتفع بهم وانفعهم؛ ألن ما كل أحد معصوم، أنت انفعهم وانتفع بهم.

رابعا: ومنها؛ أي من أسباب لٌن الملب: رحمة الصؽار وال سٌما الٌتامى؛ فإنها  -
ْرِض اأْلَ  فًِ َمنْ  اْرَحُموا»: ملسو هيلع هللا ىلصتوجب رلة الملب، وجرب تجد، ولمد لال النبً 

 .(ٕ)«ٌَْرَحْمكُْم َمْن فًِ السََّماءِ 
وهنان أسباب أخرى تظهر للمتؤمل فً دواء لسوة الملب، نسؤل هللا تعالى أن 

 ٌلٌن للوبنا جمٌعًا لذكره ولطاعته، إنه على كل شًء لدٌر.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الشٌطان ٌزٌن لبنً آدم سوء العمل، كما لال عز وجل:  -ٖ

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم﴾  ﴿َوَزٌََّن لَُهمُ  ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن﴾، وفً آٌة أخرى ﴿َزٌََّن لَُهُم الشَّ الشَّ
 [.1ٗ]األنفال 

ومن الفوابد: أن هللا تبارن وتعالى لد ٌسلط على العبد من هو عدو له، وال ٌعد هذا ظلًما  -ٗ
اتباع خطواته، فبل عذر من هللا عز وجل، كبل؛ ألن هللا لد بٌن لنا هذا العدو وحذرنا من 

 لنا.
ومنها: أن الرجل إذا سلط علٌه الشٌطان صار السًء فً نظره حسًنا، وصار الحسن  -٘

ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن﴾، ومن المعلوم أنهم ٌعملون  سٌبًا؛ لموله: ﴿َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ
ُروا بِِه﴾ ا نَسُوا َما ذُّكِ  إلى آخره. بالمعاصً. ثم لال عز وجل: ﴿فَلَمَّ

 
 المرآن

ٍء َحت ى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَا ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَسُوا َما ذُّكِ دُْم بَْغتًَة }فَلَم 
 [ٗٗ({ ]األنعام : ٗٗفَِإذَا دُْم ُمْبِلسُوَن )

 التفسٌر:
عنها، فتحنا علٌهم أبواب كل شًء من الرزق فلما تركوا العمل بؤوامر هللا تعالى معرضٌن 

فؤبدلناهم بالبؤساء رخاًء فً العٌش، وبالضراء صحة فً األجسام؛ استدراجا منا لهم، حتى إذا 
بطروا، وأعجبوا بما أعطٌناهم من الخٌر والنعمة أخذناهم بالعذاب فجؤة، فإذا هم آٌسون 

 منمطعون من كل خٌر.
ا نَسُوا مَ   ُروا بِِه{ ]األنعام : لوله تعالى:}فَلَمَّ [، أي:" فلما تركوا العمل بؤوامر هللا ٗٗا ذُّكِ

 .(ٖ)تعالى معرضٌن عنها"
 .(ٗ)ٌعنً : تركوا ما ذكروا به" لال ابن عباس:" 
ابن جرٌج لوله : "} نسوا ما ذكروا به{، لال : ما دعاهم هللا إلٌه ورسله ، أبْوه وعن  

 .(٘)وردُّوه علٌهم"

                                                             
 ( من حدٌث أبً موسى األشعري.ٙٗٔ/  1ٕٕٙ(، ومسلم )ٖٗ٘٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٔ)
 ( واللفظ له من حدٌث عبد هللا بن عمرو.5ٕٗٔ(، والترمذي )5ٗٔٗداود )أخرجه أبو (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔٔ(:صٕٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٔٔ(:ص2ٕٕٖٔأخرجه الطبري) (٘)
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 .(ٔ)فلما تركوا العمل بما أمرناهم به على ألسن رسلنا" لال الطبري:أي:" 
من البؤساء والضراء: أى تركوا االتعاظ به ولم  {، أي:"ما ذكروا به لال الزمخشري:} 

 .(ٕ)ٌنفع فٌهم ولم ٌزجرهم"
 .(ٖ)لال البؽوي:أي:" تركوا ما وعظوا وأمروا به" 
 .(ٗ)أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم " لال ابن كثٌر:" 
ٍء{ ]األنعام :   ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش [، أي:" فتحنا علٌهم أبواب كل ٗٗلوله تعالى:}فَتَْحَنا َعلَ

شًء من الرزق فؤبدلناهم بالبؤساء رخاًء فً العٌش، وبالضراء صحة فً األجسام؛ استدراجا 
 .(٘)منا لهم"
ٌعنً: أبواب الرزق والمطر، وهو الخٌر فً الدنٌا لنفتنهم فٌه، وهو مثل  :"لال الفراء 

ٌَْها أَتَاَها أَ  ٌََّنْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ ٌْبًل لوله: }َحتَّى إِذَا أََخذَِت اأْلَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ ْمُرَنا لَ
ٌْنَاهُْم َماًء َؼَدلًا)[، ومثله:}َوأَلَِّو ٕٗأَْو نََهاًرا{ ]ٌونس :  (}ِلَنْفتِنَُهْم فٌِِه ٙٔاْستَمَاُموا َعلَى الطَِّرٌمَِة أَلَْسمَ

طرٌمة «: الطرٌمة»[، و2ٔ-َٙٔوَمْن ٌُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه ٌَْسلُْكهُ َعذَابًا َصعًَدا..{ ]الجن : 
 .(ٙ)الشرن، أي: لو استمروا علٌها فعلنا ذلن بهم"

 .(2)تحنا علٌهم أبواب كل شًء كان مؽلما علٌهم من الخٌر"أي: ف لال الزجاج:" 
ٌمول : بدلنا مكان البؤساء الرخاء والسعة فً العٌش ، ومكان الضراء  لال الطبري:" 

 .(1)الصحة والسبلمة فً األبدان واألجسام ، استدراًجا منَّا لهم"
بٌن نوبتً من الصحة والسعة وصنوؾ النعمة، لٌزاوج علٌهم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)الضراء والسراء، كما ٌفعل األب المشفك بولده ٌخاشنه تارة وٌبلطفه أخرى، طلبا لصبلحه"
 .(5)لصبلحه"
أي : فتحنا علٌهم أبواب الرزق من كل ما ٌختارون ، وهذا  استدراج  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)منه تعالى وإمبلء لهم ، عٌاذا باهلل من مكره "
ومكر، أي: بدلنا مكان الببلء والشدة الرخاء  لال البؽوي:أي:" وهذا فتح استدراج 
 .(ٔٔ)والصحة"
عن مجاهد فً لول هللا تعالى ذكره : " }فتحنا علٌهم أبواب كل شًء{ ، لال : رخاء  

الدنٌا وٌُْسرها ، على المرون األولى"
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)ٌعنً الرخاء وسعة الرزق" لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)ء{، ٌمول : من الرزق"عن السدي لوله : "} فتحنا علٌهم أبواب كل شً

عن عبادة بن الصامت:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: إن هللا تبارن وتعالى إذا أراد بموم 
فتح لهم أو فتح علٌهم باب خٌانة  -رزلهم المصد والعفاؾ، وإذا أراد بموم التطاعا -بماء أو نماء

                                                             
 .ٖٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٔٔ(:ص1ٕٕٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٔٔ(:ص5ٕٕٖٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٔٔ(:صٖٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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هم مبلسون{، كما لال: }فمطع دابر الموم الذٌن }حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا 
 .(ٔ)ظلموا والحمد هلل رب العالمٌن{"

عن أبً سنان الشٌبانً، أنه لال فً لوله: "}فتحنا علٌهم أبواب كل شًء{، لال: وروي 
 .(ٕ)فتح علٌهم أربعٌن سنة"
فإن لال لنا لابل : وكٌؾ لٌل : }فتحنا علٌهم أبواَب كل شًء{، ولد  لال الطبري:"

 علمت أن باَب الرحمة وباب التوبة ]لم ٌفتحا لهم[ ، لم تفتح لهم أبواب أخر ؼٌرهما كثٌرة ؟
لٌل : إن معنى ذلن على ؼٌر الوجه الذي ظننَت من معناه ، وإنما معنى ذلن : فتحنا 

بواَب كل ما كنا سددنا علٌهم بابه ، عند أخذنا إٌاهم بالبؤساء علٌهم ، استدراًجا منا لهم ، أ
والضراء لٌتضرعوا ، إذ لم ٌتضرعوا وتركوا أمر هللا تعالى ذكره ، ألّن آخر هذا الكبلم مردوٌد 
 ٍ ًّ على أوله. وذلن كما لال تعالى ذكره فً موضع آخر من كتابه :}َوَما أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَِب

ْلنَا َمَكاَن السٌَِّّبَِة اْلَحَسنَةَ حَ إِال أَ  عُوَن ثُمَّ بَدَّ رَّ اِء لَعَلَُّهْم ٌَضَّ رَّ تَّى َعفَْوا َولَالُوا َخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّ
اُء فَؤََخْذَناهُْم بَْؽتًَة َوهُْم ال ٌَْشعُُروَن{ ، ]سورة األع اُء َوالسَّرَّ رَّ [ 5٘ - 5ٗراؾ : لَْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّ

، ففتح هللا على الموم الذٌن ذكر فً هذه اآلٌة ]أنهم نسوا ما[ ذكرهم ،  بموله :}فلما نسوا ما 
ذّكروا به فتحنا علٌهم أبواب كل شًء{، هو تبدٌله لهم مكاَن السٌبة التً كانوا فٌها فً حال 

جسام إلى الصحة امتحانه إٌاهم ، من ضٌك العٌش إلى الرخاء والسعة ، ومن الضر فً األ
والعافٌة ، وهو :فتح أبواب كل شًء، كان أؼلك بابه علٌهم ، مما جرى ذكره لبل لوله : }فتحنا 

 .(ٖ)علٌهم أبواب كل شًء{، فرّد لوله : }فتحنا علٌهم أبواب كل شًء{، علٌه"
ا، وأعجبوا [، أي:" حتى إذا بطروٗٗلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا{ ]األنعام :  

 .(ٗ)بما أعطٌناهم من الخٌر والنعمة"
حتى إذا فرح هإالء المكذّبون رسلهم بفتحنا علٌهم أبواَب السَّعة فً  لال الطبري:" 

 .(٘)المعٌشة ، والصحة فً األجسام"
أي: حتى إذا ظنوا أن كل ما نزل بهم لم ٌكن انتماما من هللا جل وعز،  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)وأنهم لما فتح علٌهم ظنوا أن ذلن باستحمالهم"
بما أوتوا من الخٌر والنعم، لم ٌزٌدوا على الفرح والبطر، من  لال الزمخشري:أي:" 

 .(2)ؼٌر انتداب لشكر وال تصد لتوبة واعتذار"
 .(1)ن األموال واألوالد واألرزاق "أي : م لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال البؽوي:" وهذا فرح بطر مثل فرح لارون بما أصاب من الدنٌا" 

 .(ٓٔ)عن السدي : " }حتى إذا فرحوا بما أوتوا{، من الرزق"
ها لهم" لال ابن جرٌج:"أعجَب ما كانت إلٌهم ، وأَؼرَّ
(ٔٔ). 
ن الدنٌا وركنوا إلٌها، واطمؤنوا لال الفضٌل بن عٌاض:" }حتى إذا فرحوا بما أوتوا{ م

 .(ٕٔ)بها، }أخذناهم بؽتة فإذا هم مبلسون{"
 .(ٔ)[، أي:" أخذناهم بالعذاب فجؤة"ٗٗلوله تعالى:} أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً{ ]األنعام :  

                                                             
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕ1ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص2ٕ12أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٖ٘/ٔٔ(:صٖٕٖٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٔٔ(:صٖٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٕ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)فجؤة آمنٌن" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)لال السدي:" ٌمول : أخذهم العذاُب بؽتةً"

 .(ٗ)أي: "فجؤة وجهرة معاٌنة" لال ابن لتٌبة:
 .(٘)أي : على ؼفلة " لال ابن كثٌر:" 
ون ال ٌشعرون أن ذلن كابن ، وال  لال الطبري:أي:"  أتٌناهم بالعذاب فجؤة ، وهم ؼارُّ

"  .(ٙ)هو بهم حالٌّ
 .(2)أي: فاجؤهم عذابنا من حٌث ال ٌشعرون" لال الزجاج:" 

 .(1)عجب ما كانت الدنٌا إلٌهم "لال البؽوي:ٌعنً:" فجؤة آمن ما كانوا، وأ
}بَْؽتَةً{: أي فجؤة، ٌمال: بؽتنً، أي: فاجؤنى" لال أبو عبٌدة:"

(5). 
 .(ٓٔ)عن دمحم بن النضر الحارثً فً لوله :"}خذناهم بؽتة{، لال : أُمهلوا عشرٌن سنة"

 .(ٔٔ)عن سفٌان لوله: "}أخذناهم بؽتة{، لال: ستٌن سنة"
ٌمول : َرحم هللا رجبل تبل هذه اآلٌة ، ثم فكر فٌها  عن حماد بن زٌد لال : "كان رجل

 .(ٕٔ)ماذا أرٌد بها :}حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة{"
ولال لتادة:" بؽت الموم أمر هللا، وما أخذ هللا لوما لط إال عند سلوتهم وعزتهم ونعمتهم، 

 .(ٖٔ)فبل تفتروا باهلل، إنه ال ٌفتر باهلل إال الموم الفاسمون"
[، أي:" فإذا هم آٌسون منمطعون من كل ٗٗلوله تعالى:}فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٗٔ)خٌر"

 .(٘ٔ)عن ابن عباس، "لوله: أبلسوا، ٌمول: أٌسوا"
ٌِّر حالهم" لال السدي:"  فإذا هم مهلكون ، متؽ

(ٔٙ). 
سمً إبلٌس وفً رواٌة اخرى عن السدي:" فإذا هم مبلسون، لال: تؽٌر الوجه، وإنما  

 .(2ٔ)ألن هللا عز وجل أبلسه وؼٌره"
 .(1ٔ)عن مجاهد : }فإذا هم مبلسون{، لال : االكتباب"

 .(5ٔ)وعن عكرمة لال: "}فإذا هم مبلسون{، لال: عام الفتح"
فإنهم هالكون ، منمطعة حججهم ، نادمون على ما سلؾ منهم من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٓ)تكذٌبهم رسلَهم"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔٔ(:صٖٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔٔ(:صٖٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٔٔ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٖٓٙ-5ٖ٘/ٔٔ(:صٖٖٕٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕ5٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔٔ(:صٕٖٕٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٕ5ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕ52أخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٔٔ(:ص2ٖٕٖٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕ51أخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔٔ(:ص1ٖٕٖٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص2ٕ55أخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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 .(ٔ): " ٌابسون ملمون بؤٌدٌهم"أي لال ابن لتٌبة:
 .(ٕ)متحسرون آٌسون" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)لال البؽوي وابن كثٌر:أي:" آٌسون من كل خٌر " 
 خمسة الوال:« اإلببلس»وفً اصل  
، وهو معنى لول (٘)، والزجاج(ٗ)الحزن على الشًء والندم علٌه. وهذا لول أبو عبٌدةأحدها: أنه 
 .(ٙ)لول السدي
 :(2)المبلس: الحزٌن الدابم...لال رإبة عبٌدة:"لال أبو  

 وحضرت ٌوم خمٌس األخماس                  وفى الوجوه صفرة وإببلس 
 .(1)أي: اكتباب وكسوؾ وحزن"

 .(5)الشدٌد الحسرة، والٌابس الحزٌن"«: المبلس» لال الزجاج:" 
 . (ٓٔ)اإلطراق من الحزن والندم"«:اإلببلس»لال البؽوي: "وأصل  

 .(ٕٔ)، وحكاه الطبري عن بعضهم(ٔٔ)والثانً:أنه السكوت وانمطاع الحجة. وهذا لول الفراء
لال الفراء:" المبلس: الٌابس المنمطع رجاإه. ولذلن لٌل للذي ٌسكت عند انمطاع حجته  

 :(ٗٔ)، ثم استشهد بمول العّجاج(ٖٔ)وال ٌكون عنده جواب: لد أبلس"
 َرَسا؟               لَاَل : نَعَْم! أَْعِرفُه! َوأَْبلَسَاٌَا َصاحِ َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمكْ 
 .(٘ٔ)أي: "لم ٌحر إلً جوابا"

 .(ٙٔ)والثالث: أنه الخشوع. حكاه الطبري عن بعضهم
 :(2ٔ)والرابع: أن اإِلببلس : اإِلٌاس. لال عدي بن زٌد 

 ملن إذا حل العفاة ببابه                  ؼبطوا وأنجح منهم المستبلس
 .(1ٔ)اآلٌس :ٌعنً

 .(5ٔ)والخامس: أنه الخذالن. ذكره الماوردي
الذي لد نزل به الشّر الذي ال ٌدفعه. والمبلس «: المبلس»عن ابن وهب لال  ابن زٌد:" 

عُوَن{ ]سورة المإمنون :  [ . وكان 2ٙأشد من المستكٌن ، ولرأ : }فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما ٌَتََضرَّ
ة وبمٌّة، ولرأ لول هللا :}أخذناهم بالبؤساء والضراء لعلهم ٌتضرعون{ } فلوال أول مرة فٌه معاتب

إذ جاءهم بؤسنا تضرعوا{، حتى بلػ :}وزٌن لهم الشٌطان ما كانوا ٌعملون{، ثم جاء أمٌر لٌس 

                                                             
 .ٖ٘ٔرآن:ؼرٌب الم (ٔ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٖٔٙ/ٔٔ(:ص1ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 ."بلس"، واللسان 2ٙدٌوانه (2)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: معانً المرىن: (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٔمعانً المرآن:(ٖٔ)
 ."بلس"والتاج  ،واللسان2ٕٗ/ ٙ،والمرطبً ٙٔٔ/ 2،والطبري ٖٖٗوالكامل  -. ٙٔدٌوانه (ٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٔمعانً المرآن:(٘ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٗٔٔ/ٕالبٌت من شواهد الماوردي فً: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)



ٔ5ٗ 
 

فٌه بمٌة، ولرأ : }حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا هم مبلسون{، فجاء أمر لٌس فٌه 
 .(ٔ)ان األّول ، لو أنهم تضرعوا كُشؾ عنهم"بمٌة، وك

إذا رأٌت هللا ٌعطً العبد من الدنٌا على »وروى عمبة بن عامر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " 
ُروا بِِه فَتَْحَنا«معاصٌه ما ٌحب، فإنما هو استدراج  ا نَسُوا َما ذُّكِ  ، ثم تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }فَلَمَّ

ٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن{ ]األنع ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ام: َعلَ
ٗٗ"](ٕ). 

من وسع علٌه فلم ٌر أنه ٌمكر به فبل رأي له، ومن لتر  وروي عن الحسن، أنه لال:"
علٌه فلم ٌر أنه ٌنظر له فبل رأي له. ثم لرأ: }فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علٌهم أبواب كل 
شًء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا هم مبلسون{، لال الحسن: مكر بالموم ورب 

 .(ٖ)الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا"
 الفوابد:
ل لهم بالعموبة لكن على وجه االستدراج؛  -ٔ من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا تعالى عجَّ

ٍء﴾. ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَسُوا َما ذُّكِ  لموله: ﴿فَلَمَّ
ور الدنٌا ومن الفوابد: أن ٌحذر اإلنسان عموبة هللا عز وجل إذا َمنَّ هللا علٌه بتٌسٌر أم -ٕ

من مؤكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن، فبل ٌؽتر بهذا؛ ألنه لد ٌكون استدراًجا، 
إذا رأٌت هللا عز وجل ٌنعم على اإلنسان مع تمادٌه فً »ولهذا لال بعض السلؾ: 

، وصدلوا فبل تؽتر أٌها اإلنسان، فمد تبتلى بالنعم (ٗ)«العصٌان، فاعلم أن ذلن استدراج
 لد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنمم.كما تبتلى بالنمم، و

ٌِْهْم أَْبَواَب  -ٖ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الذي بٌده الرخاء والشدة هو هللا؛ لموله: ﴿فَتَْحنَا َعلَ
ٍء﴾. ًْ  كُّلِ َش

ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم هللا عز وجل؛  -ٗ
بَِما أُوتُوا﴾ أي: فرح بطر، أما إذا فرح اإلنسان بما ٌسره من أمور الدنٌا لموله: ﴿فَِرُحوا 

أو من أمور اآلخرة فرح سرور وانبساط بنعمة هللا فإن هذا ال بؤس به، لال هللا عز 
ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَن فَْلٌَْفَرُحوا﴾ ]ٌونس   [.1٘وجل: ﴿لُْل ِبفَْضِل َّللاَّ

ن اإلنسان لد ٌؤتٌه العذاب بؽتة، فبٌنا هو فً نعٌمه وسروره ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أ -٘
ا  فً الدنٌا منؽمًسا فً معاصً هللا إذا بالعذاب ٌؤتٌه بؽتة، وسواء كان هذا العذاب عامًّ
ا، لد ٌبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل؛  شامبًل أو كان خاصًّ

ذ بؽتة؛ أي: مباؼت، والمباؼت هو الشًء الذي ال ولهذا لال: ﴿أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً﴾ أي: أخ
 ٌتولعه اإلنسان، فٌمع فً ؼٌر تولع له.

ومنها: أن هذا األخذ الذي توعد هللا به عز وجل أخذ مدمر؛ لموله: ﴿فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن﴾  -ٙ
 أي: آٌسون من كل خٌر.

 
 المرآن

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )}فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم ال ِذٌَن َظلَُموا   [٘ٗ({ ]األنعام : َ٘ٗواْلَحْمُد ّلِِل 
 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٔٙ/ٔٔ(:ص5ٖٕٖٔأخرجه الطبري) (ٔ)
( ، وفى األوسط 5ٖٔ، رلم ٖٖٓ/2ٔ( ، والطبرانى فى الكبٌر )2ٖٗ5ٔ، رلم ٘ٗٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٕ)
( : رواه الطبرانى فى األوسط عن شٌخه الولٌد بن العباس ٕ٘ٗ/ٓٔلهٌثمى )( ، لال ا5ٕ2ٕ، رلم ٓٔٔ/5)

( . وأخرجه أًٌضا: الروٌانى ٓٗ٘ٗ، رلم 1ٕٔ/ٗالمصرى، وهو ضعٌؾ. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 .( : لال العرالى: إسناده حسنٖ٘٘/ٔ( . لال المناوى )25ٕ/ٔ( ، والرافعى فى التدوٌن )ٕٓٙ، رلم 5٘ٔ/ٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٕ5ٖه ابن أبً حاتم)أخرج (ٖ)
 ( مرفوًعا من حدٌث عمبة بن عامر، ولم نمؾ علٌه من لول ؼٌره.2ٖٔٔٔأخرجه أحمد فً المسند )(ٗ)
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فاستإصل هإالء الموم وأُهلكوا إذ كفروا باهلل وكذَّبوا رسله، فلم ٌبك منهم أحد. والشكر والثناء هلل 
 على نصرة أولٌابه وهبلن أعدابه. -خالك كل شًء ومالكه-تعالى 
[، أي:" فاستإصل هإالء الموم ٘ٗمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]األنعام : لوله تعالى:}فَمُِطَع َدابُِر الْ  

 .(ٔ)وأُهلكوا إذ كفروا باهلل وكذَّبوا رسله، فلم ٌبك منهم أحد"
 .(ٕ)ٌمول: لطع أصل الذٌن ظلموا" لال السدي:" 
 .(ٖ)استإصل الموم" :"عبد الرحمن بن زٌدلال  
 .(ٗ)أي: آخر الموم الذي ٌدبرهم" لال أبو عبٌدة:" 

 .(٘)" أي: آخرهم. كما ٌمال: اجتث أصلهم" لال ابن لتٌبة:
 .(2)"(ٙ)}دابر الموم{: آخرهم، لم ٌترن منهم أحد، لد استإصلت شؤفتهم لال الزمخشري:" 
 .(2)"(ٙ)شؤفتهم
أي: آخرهم الذٌن بدبرهم، ٌمال: دبر فبلن الموم ٌدبرهم  "}دابر الموم{:  لال البؽوي: 
 .(1)ورا إذا كان آخرهم، ومعناه أنهم استإصلوا بالعذاب فلم ٌبك منهم بالٌة"دبرا ودب
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام :   -[، أي:" والشكر والثناء هلل تعالى ٘ٗلوله تعالى:}َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .(5)على نصرة أولٌابه وهبلن أعدابه" -خالك كل شًء ومالكه
حمد هللا عز وجل نفسه على أن لطع دابرهم، واستؤصل شؤفتهم، ألنه جل  لال الزجاج:" 

وعز أرسل إلٌهم الرسل، وأنظرهم بعد كفرهم، وأخذهم بالبؤساء والضراء فبالػ جل وعز فً 
 .(ٓٔ)إنذارهم وإمهالهم، فحمد نفسه، ألنه محمود فً إمهاله من كفر به وانتظاره توبته"

أن لطع دابرهم ألنه نعمة على الرسل، فذكر الحمد هلل  حمد هللا نفسه على لال البؽوي: 
تعلٌما لهم ولمن آمن بهم، أن ٌحمدوا هللا على كفاٌته شر الظالمٌن، ولٌحمد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

 .(ٔٔ)ربهم إذا أهلن المكذبٌن"

مٌن عن الضحان، عن ابن عباس لال: "ثم لال جبرٌل: لل ٌا دمحم: الحمد هلل رب العال 
لال: لل ٌا دمحم هلل الخلك كله، السموات كلهن ومن فٌهن واألرضون كلهن، ومن فٌهن، ومن 

 .(ٕٔ)بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
 : (ٖٔ)واختُِلؾ فً )العالم(، على ألوال 

اج أحدها : أن العالم كل ما خلمه هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة ، وهذا لول أبً إسحاق الزجَّ
(ٔٗ) ،

 فً رواٌة الضحان عنه. (2ٔ)،  وابن عباس(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)ولتادة

                                                             
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٖٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٖٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .الصحاح االستبصال. أورده فً مثبل ضربت فتذهب،ثم فتكوى المدم أسفل من تخرج لرحة«:شؤفتهم»لوله(ٙ)
 .ٖٕ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٖٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .٘٘-ٗ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٙٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٙٔ)
 .ٗٗٔ/ٔ(:صٙ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
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لال الثعلبً:"واحتجوا بموله: }لاَل فِْرَعْوُن َوما َربُّ اْلعالَِمٌَن لاَل َربُّ السَّماواِت  
ٌْنَُهَما{]الشعراء:  .(ٔ)["ٕٗ-َٖٕواأْلَْرِض َوما بَ

والثانً: أنّه اإلنس ، والجّنِ ، وهذا لول ابن عباس
، وابن (ٗ)، ومجاهد(ٖ)جبٌر، وسعٌد بن (ٕ)

 .(ٙ)، ومماتل بن سلٌمان(٘)جرٌج
َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذٌراً{]الفرلان:   ودلٌلهم لوله تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
  .(2)[، ولم ٌكن نذٌرا للبهابمٔ

كما وٌموي هذا المول، جمع الكلمة على )عالمون(، وهو جمع الٌكون إال مع العالل!  
 فٌكون هذا دلٌبل على أن الحدٌث عن عوالم عاللة. 

 .(1)والثالث : أن العالم: الدنٌا وما فٌها
 ِمنَ  أهل كل زمان عالم، لاله الحسٌن بن الفضل، لموله تعالى : }أَتَؤْتُوَن الذُّْكَرانَ والرابع: 

 :(ٓٔ)، ولال العّجاج(5)[، أي من الناس٘ٙٔاْلعَالَِمٌَن{]الشعراء: 
 فَِخْنِدٌؾ هاَمةُ َهذَا العَالَِم               مبارن لؤلنبٌاء خاتم

 :(ٔٔ) جرٌر بن الخطفى ولال
 البرٌة وهو سام           وٌضحً العالمون له عٌاال (ٕٔ)تنصفه

أربعة أمم : اإلنس والجن والمبلبكة والشٌاطٌن، والخامس: أن  العالم عبارة عمن ٌعمل، وهم 
وال ٌمال للبهابم : عالم، ألن هذا الجمع إنما هو جمع من ٌعمل خاصة. وهذا لول الفراء وأبً 

 .(ٖٔ)عبٌدة
 :(٘ٔ)لبٌد بن ربٌعة، وأنشد لول (ٗٔ)والسادس: أن العالمٌن، أي: المخلولٌن. لاله أبو عبٌدة

 ُت بمثلهم فى العالمٌنا     ما إن رأٌت وال سمعـ            
: هم (2ٔ)، ونحوه لول أبً عمرو بن العبلء(ٙٔ)أنهم المرتزلون، لاله زٌد بن أسلم والسابع:

، وهو معنى لول ابن عباس كذلن: "كل ذي روح دّب على وجه (1ٔ)الروحانٌّون، وابن لتٌبة
 .(5ٔ)األرض"
 .(ٕٓ)جعفر الصادق العالمون: أهل الجنة وأهل النار. حكاه الثعلبً عنوالثامن: 

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٗٗٔ/ٔ(:ص1٘ٔ(، و)2٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ(:صٓٙٔ(، و)5٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ(:صٕٙٔ(، و)ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)
 .ٙٔٗ/ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 2)
 .٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٗٗٔ/ٔالطبري: ( انظر: تفسٌر 5)
(هو عبدهللا بن رإبة أبو الشعثاء، اشتهر بالعجاج الراجز، لمً أبا هرٌرة، وسمع منه أحادٌث، والبٌت فً ٓٔ)

 .ٓٙدٌوانه: 
 .2٘ٓ/ٕ( دٌوانه: ٔٔ)
 ( تنصفه: أي تطلب فضله.ٕٔ)
 . ولول أبً عبٌدة: أن العالمٌن: المخلولٌن.ٖٕٔ/ٔ( انظر: حكاه عنهما المرطبً فً تفسٌره: ٖٔ)
 .ٕٕ/ٔانظر: مجاز المرىن: (ٗٔ)
 ، ونسبه المرطبً لؤلعشى، ولم نمؾ علٌه لؤلعشى.25ٖ/٘ٔ، واألؼانً: ٕٔ/ٔ( دٌوانه: ٘ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره:ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: 2ٔ)
وحانٌِِّ 1ٖ( انظر: ؼرٌب المرآن: 1ٔ) ٌن، وهم اإلنس والجن والمبلبكة، كلُّ ، لال:") العالَُموَن(: أصناؾ الخلك الرُّ

 ِصْنٍؾ منهم عالَم".
 .ٖٕٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 5ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٓ)
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 «العالَم»، وهو كل موجود سوى هللا جل وعبل، و«عالم»جمع : العالَمٌن{والظاهر أن} 
أصناؾ المخلولات فً السموات واألرض فً البر  «العوالم»جمع ال واحَد له من لفظه، و

 . وهللا أعلم.(ٔ)والبحر، فاإلنس عالَم، والجن عالَم، والمبلبكة عالَم
 الفوابد:
فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات األسباب؛ لموله: ﴿الَِّذٌَن َظلَُموا﴾؛ ألن هذه العموبة من  -ٔ

مرتبة على لوم اتصفوا بالظلم، فٌكون الظلم سببًا للعموبة، وهذا من كمال هللا تبارن 
 وتعالى: أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعٌة لحكمة.

ن الحكم إذا علك على وصؾ صار ذلن ومنها: أن الظلم سبب للعموبة والهبلن؛ أل -ٕ
 الوصؾ علة له؛ ٌزداد الحكم لوة بموته، وٌنمص بنمصه.

ومنها: أن هللا محمود على لطع دابر الظالمٌن، وهو كذلن، فهو سبحانه وتعالى محمود  -ٖ
على جلب النعم وعلى دفع النمم، والظالم إذا أهلكه هللا فإن ذلن من تمام عدله ورحمته؛ 

  لما بٌن ٌدٌه وما خلفه. ألنه ٌكون نكاالً 
 

 المرآن
ِ ٌَؤْتِ  ٌُْر ّللا  ُ َسْمعَكُْم َوأَْبَصاَركُْم َوَختََم َعلَى لُلُوِبكُْم َمْن إِلَهٌ َغ ٌْتُْم إِْن أََخذَ ّللا  َف }لُْل أََرأَ ٌْ ٌكُْم بِِه اْنظُْر َك

ُف اآْلٌَاِت ثُم  دُْم ٌَْصِدفُوَن )  [ٙٗ({ ]األنعام : ٙٗنَُصّرِ
 التفسٌر:
كم، وذهب بؤبصاركم  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن أذهب هللا سمعكم فؤصمَّ

فؤعماكم، وطبع على للوبكم فؤصبحتم ال تفمهون لوال أيُّ إله ؼٌر هللا جل وعبل ٌمدر على رّدِ 
ع لهم الحجج، ثم هم بعد ذلن ٌعرضون عن -أٌها الرسول-ذلن لكم؟! انظر  التذكر  كٌؾ ننّوِ

 واالعتبار؟
ُ َسْمعَكُْم َوأَْبَصاَركُْم{ ]األنعام :   ٌْتُْم إِْن أََخذَ َّللاَّ أٌها -[، أي:"لل ٙٗلوله تعالى:}لُْل أََرأَ
كم، وذهب بؤبصاركم  -الرسول لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن أذهب هللا سمعكم فؤصمَّ
 .(ٕ)فؤعماكم"
 .(ٖ)بؤن ٌصمكم وٌعمٌكم"لال الزمخشري:" 
إن أصم هللا أسماعكم وأعمى أبصاركم، تمول العرب: لد أخذ هللا لال أبو عبٌدة:أي:" 

 .(ٗ)سمع فبلن، وأخذ بصر فبلن"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن بً األوثاَن لال الطبري:" 

كم هللا فذهب بؤسماعكم، واألصناَم، المكذبٌن بن: أرأٌتم، أٌها المشركون باهلل  ؼٌَره، إن أصمَّ
 .(٘)وأعماكم فذهب بؤبصاركم، حتى ال تفمهوا لوال وال تبصروا حجة"

أي: لل الهل مكة أرأٌتم إن أخذ هللا سمعكم فلم تسمعوا شٌبا وأبصاركم لال السمرلندي:" 
 .(ٙ)فلم تبصروا شٌبا"

هللا{، معناه: أذهبه وانتزعه  هذا ابتداء احتجاج على الكفار، و}أخذلال ابن عطٌة:" 
 .(2)، ألنه مصدر مفرد ٌدل على جمع"«السمع»بمدرته، ووحد 

بعد األلؾ بؽٌر همز. ولرأ الكسابً بؽٌر مد وال همز. ولرأ «: أرأٌتم»لرأ نافع: 
 .(ٔ)البالون: بالهمز. فهً كلها لؽات العرب

                                                             

 .ٙٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
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أي:"وطبع على للوبكم فؤصبحتم ال [، ٙٗلوله تعالى:}َوَختََم َعلَى لُلُوبِكُْم{ ]األنعام :  
 .(ٕ)تفمهون لوال"
 .(ٖ)عن أبً مالن، لوله: "}وختم{، ٌعنً: طبع" 
 .(ٗ)بؤن ٌؽطى علٌها ما ٌذهب عنده فهمكم وعملكم"لال الزمخشري:" 
 .(٘)فطبع علٌها حتى ال تفهموا مفهوًما"لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)تعرفون من أمور الدنٌا"حتى ال تفمهوا شٌبا وال تعرفوا مما لال البؽوي:أي:"
ِ ٌَؤِْتٌكُْم بِِه{ ]األنعام :   ٌُْر َّللاَّ [، أي:"أيُّ إله ؼٌر هللا جل وعبل ٙٗلوله تعالى:}َمْن إِلَهٌ َؼ

ٌمدر على رّدِ ذلن لكم؟!"
(2). 

 .(1)"ٌعنً: هل أحد ٌرده علٌكم ٌؤتٌكم به ٌعنً: ٌخلمها لكم"لال السمرلندي: 
 .(5): لٌس بفعل ذلن؛ حتى ٌرده علٌكم إن شاء إال هو"ٌموللال ابن ابً زمنٌن:" 
أّي إله ؼٌر هللا الذي له عبادة كل عابد  ٌرد علٌكم ما ذهب هللا به لال الطبري:ٌمول:" 

منكم من األسماع واألبصار واألفهام، فتعبدوه أو تشركوه فً عبادة ربكم الذي ٌمدر على ذهابه 
 بذلن منكم، وعلى رّده علٌكم إذا شاء؟

وهذا من هللا تعالى ذكره، تعلٌم نبٌَّه الحجة على المشركٌن به، ٌمول له: لل لهم: إن 
ا وال نفعًا، وإنما ٌستحك العبادةَ علٌكم من كان  الذٌن تعبدونهم من دون هللا ال ٌملكون لكم ضرًّ
 بٌده الضر والنفع، والمبض والبسط، المادُر على كل ما أراد، ال العاجز الذي ال ٌمدر على

 .(ٓٔ)شًء"
مع أنه ذكر أشٌاء، لٌل: معناه: ٌؤتٌكم بما أخذ منكم، ولٌل: « بها»ولم ٌمل لال البؽوي:"

ُ َوَرسُولُهُ أََحكُّ أَْن  الكناٌة ترجع إلى السمع الذي ذكر أوال وٌندرج ؼٌره تحته، كموله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)ٌندرج فً رضى هللا تعالى" [، فالهاء راجعة إلى هللا، ورضى رسولهٌُْٕٙرُضوهُ{ ]التوبة : 

واالستفهام فً لوله: }من إله{ معناه التولٌؾ، أي: لٌس ثمة إله سواه فما لال ابن عطٌة:"
 .(ٕٔ)بال تعلمكم باألصنام وتمسككم بها وهً ال تدفع ضررا وال تؤتً بخٌر"

 .(ٖٔ)بضم الهاء، ورواها المسٌبً وأبو وجزة عن نافع« به انظر»ولرأ األعرج وؼٌره: 
ُؾ اآْلٌَاِت{ ]األنعام :   ٌَْؾ نَُصّرِ [، أي:" انظر كٌؾ نبٌّن ونوضح ٙٗلوله تعالى:}اْنُظْر َك

 .(ٗٔ)اآلٌات الدالة على وحدانٌتنا"
ٌمول: انظر كٌؾ نتابع علٌهم الحجج، ونضرب لهم األمثال والعبر، لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)لٌعتبروا وٌذكروا فٌنٌبوا"
 .(ٙٔ)العبلمات الدالة على التوحٌد والنبوة"أي: نبٌن لهم لال البؽوي:"

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٖٓ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٗٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .ٖ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .5ٖٕ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"أي: كٌؾ تبٌن لهم العبلمات فٌما ذكر من تخوٌفهم"لال السمرلندي: 
وتصرٌؾ اآلٌات هو نصب العبر ومجًء آٌات المرآن باإلنذار لال ابن عطٌة:"
 .(ٕ)واالعذار والبشارة ونحوه"

، أي:" ثم هم بعد ذلن ٌعرضون عنها فبل [ٙٗلوله تعالى:}ثُمَّ هُْم ٌَْصِدفُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٖ)ٌعتبرون"

 .(ٗ)عن ابن عباس لوله:"}ٌصدفون{، لال: ٌعدلون"
 .(٘)عن السدي:"}ثم هم ٌصدفون{، لال: ٌصدُّون"

 .(ٙ)عن مجاهد فً لوله:"}ٌصدفون{، لال: ٌعرضون"
 .(2)عن لتادة فً لوله:"}نصرؾ اآلٌات ثم هم ٌصدفون{، لال: ٌعرضون عنها"

 .(1)ٌعرضون، ٌمال: صدؾ عنى بوجهه، أي أعرض"أبو عبٌدة:أي:" لال 
 .(5)"ٌعنً: ٌعرضون وال ٌعتبرون"لال السمرلندي: 
 .(ٓٔ)"ٌعرضون عنها مكذبٌن بها لال الثعلبً:أي:" 
 .(ٔٔ)ٌعرضون عن اآلٌات بعد ظهورها"لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)أي :مابلون معرضون عن الحجج والدالالت"لال المرطبً:" 
أي :ٌعرضون، أعلم هللا جل وعز أنه ٌصرؾ لهم اآلٌات، وهٌالعبلماتالتً لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)ثم هم ٌعرضون عما وضح لهم وظهر عندهم" -ملسو هيلع هللا ىلص  -تدل على توحٌده، وصحة نبوة نبٌه 
ر ٌمول: ثم هم مع متابعتنا علٌهم الحجج، وتنبٌهنا إٌاهم بالعبر، عن االّدكالال الطبري:" 

ٌمال منه:صدؾ فبلٌن عنً بوجهه، فهو ٌصِدُؾ ُصدوفًا وَصدفًا، أي: عدل ، واالعتبار ٌُْعرضون
 :(ٗٔ)وأعرض، ومنه لول ابن الرلاع

 إِذَا ذََكْرَن َحِدٌثًا لُْلَن أَْحَسنَهُ،  َوهُنَّ َعْن كُّلِ سُوٍء ٌُتَّمَى ُصُدؾُ 

 :(٘ٔ)ولال لبٌد
                                                             

 .5ٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .5ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٙ/ٔٔ(:صٕٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ/ٔٔ(:ص2ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .5ٗٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .1ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٙٙ/ٔٔالبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٗٔ)
 : ولبله نفسه، على الثناء فٌها أحسن أبٌات من البٌت وهذا. ٕٕ: البٌت ،ٕٔ: رلم المصٌدة دٌوانه،(٘ٔ)
ٌْحَ  ٌَا...  أَزَمتْ  أْزَمةٌ  ما إذا ألُولُ  وال ًَ  َو ا نَْفِس  المََدرُ  أَْحَدثَ  َممَّ
ٌْتُُهمُ  بؤَْصَحابٍ  أِضلُّ  وال  ٌَْنتَِشرُ  الظَّْلَماء فً الُمعَبَّدُ  إذَا...  َهَد
تْ  إنْ  التَّْجَر، وأُْربِحُ   نَفَرُ  َحْولَهُ  َسِلًٌما ٌَعُودَ  َحتَّى...  فَِضالُُهمُ  َعزَّ
 ُمْحتَِمرُ  اللٌل، أِسٌرُ  النََّهاِر، الَِهً...  َمَصاِرعُهُ  َمْحُمودٌ  الَمَصبَِّة، َؼْربُ 
 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لََوامحَ  ٌُْروى
ٌْتُُهمُ  بؤَْصَحابٍ  أِضلُّ  وال  ٌَْنتَِشرُ  الظَّْلَماء فً الُمعَبَّدُ  إذَا...  َهَد
تْ  إنْ  التَّْجَر، وأُْربِحُ   نَفَرُ  َحْولَهُ  َسِلًٌما ٌَعُودَ  َحتَّى...  فَِضالُُهمُ  َعزَّ
 َعمَُروا أوْ  الَحْمدِ  اِلْبتِؽَاءِ  أَتْلَفُوا َما...  َمْنفََضةٍ  كُلِّ  فًِ ٌُْخِلفُوا ٌُتِْلفُوا إِنْ 
 ولزمته، لصده إلى اهتدٌت مختلفة، طرًلا فصار المعبد، الطرٌك انتشر إذا: ٌمول الموطوء، الطرٌك": المعبد"
: ٌمول. وؼلت للت": عزت"و. والدن الباطٌة فً الخمر بماٌا" الفضال"و الخمر، باعة" التجر"و. أضل فلم
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ٌِْل َصادِ  ٌْطُ َواألُزُر "ٌُْرِوي لَواِمَح لَْبَل اللَّ ٌَْها الرَّ فَةً  أَْشبَاَه ِجّن، َعلَ
(ٔ) 

 الفوابد:
من فوباد اآلٌة الكرٌمة: تحدي هإالء الذٌن أشركوا باهلل بهذه المسؤلة الٌسٌرة بالنسبة  -ٔ

لؽٌرهم؛ وهً: أن هللا إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على للوبهم فإنه لن ٌنصرفوا إال 
 تحّدٍ لهم.إلى هللا عز وجل، وهذا 

ومنها: أن اإلنسان إذا أصٌب بسمعه أو بصره أو للبه أو سابر جسده فلٌلجؤ إلى هللا عز  -ٕ
 وجل؛ ألنه ال أحد ٌنفعه.

ومنها: خطورة انسداد هذه األمور الثبلثة؛ وهً السمع بحٌث ال ٌسمع اآلٌات، والبصر  -ٖ
 الثبلثة.ال ٌراها، والملب ال ٌعٌها، فعلى اإلنسان أن ٌراعً هذه األمور 

ؾ اآلٌات للعباد، ولو شاء لترن التصرٌؾ  -ٗ ومنها: رحمة هللا عز وجل؛ حٌث صرَّ
وجعل الناس ٌتخبطون خبط عشواء، لكن من نعمة هللا أن هللا ٌري عباده اآلٌات 
وٌصرفها وٌنوعها، فهذا من رحمة هللا عز وجل؛ ٌعنً: إذا لم ٌإمن بهذه اآلٌة آمن 

وكم من إنسان تفوته آٌات كثٌرة ال ٌعتبر بها، ثم باآلٌة األخرى وحصل الممصود، 
ٌصاب بآٌة واحدة فٌعتبر، حتى إن بعض المستمٌمٌن حكوا لً عن أنفسهم أنهم كانوا 
منزلمٌن فً الشهوات والتلهً، فلما مات لرٌبهم استماموا، كل اآلٌات السابمة لم ٌنتفعوا 

آل هذا، فعادوا إلى هللا عز بها، لكن لما مات المرٌب استماموا وعرفوا أن مآلهم كم
 وجل.

َؾ  -٘ ٌْ ومنها: التشنٌع على هإالء الذٌن صرفت لهم اآلٌات فؤعرضوا؛ لموله: ﴿اْنظُْر َك
ُؾ اآْلٌَاِت ثُمَّ هُْم ٌَْصِدفُوَن﴾ أي: ٌنصرفون عنها وال ٌعتبرون بها، فٌكون فٌه الحذر  نَُصّرِ

ظهور اآلٌات صار من لسم من تولً اإلنسان بعد ظهور اآلٌات؛ ألنه إذا تولى بعد 

 المؽضوب علٌهم؛ ألنه علم الحك، ولكنه تمرد علٌه ﴿ثُمَّ هُْم ٌَْصِدفُوَن﴾.
 

 المرآن
ِ بَْغتَةً أَْو َجْهَرةً َدْل ٌُْهلَُن إاِل  اْلمَْوُم الظ اِلُموَن ) ٌْتَكُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَاُب ّللا  ({ ]األنعام : 1ٗ}لُْل أََرأَ

ٗ1] 
 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن نزل بكم عماب هللا فجؤة وأنتم ال تشعرون به،  -أٌها الرسول-لل 

أو ظاهًرا ِعٌانًا وأنتم تنظرون إلٌه: هل ٌُهلن إال الموم الظالمون الذٌن تجاوزوا الحد، بصرفهم 
 العبادة لؽٌر هللا تعالى وبتكذٌبهم رسله؟

تَكُْم إِْن أَ   ٌْ ِ بَْؽتَةً أَْو َجْهَرةً{ ]األنعام : لوله تعالى:}لُْل أََرأَ أٌها -[، أي:"لل 2ٗتَاكُْم َعذَاُب َّللاَّ
لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن نزل بكم عماب هللا فجؤة وأنتم ال تشعرون به، أو  -الرسول

 .(ٕ)ظاهًرا ِعٌانًا وأنتم تنظرون إلٌه"
آمنٌن ، }أو جهرة{، وهم عن مجاهد:"}لل أرأٌتكم إن أتاكم عذاب هللا بؽتة{، فجؤة  
 .(ٔ)ٌنظرون"

                                                                                                                                                                               

 سلٌما ٌعودون كؤنهم الزق، حول ٌصرعوا حتى أصحابً أسمً ثم عزت، إذا الؽالً بالثمن الخمر اشتري
 كانت شاربًا، صرع وإذا خمر، من ٌصبه ما ٌكثر: ٌمول ،"الزق"ٌصؾ ،"المصبة ؼرب: "ولوله. ملدوًؼا
 أخذوه اللٌل جاء فإذا بها، ٌمس ال أنه ٌعنً ،"النهار الهً: "ولوله. العالبة محمودة األثر، محمودة صرعته
 الري، بهم ٌبلػ الزق، ٌعنً ،"لوامح ٌروى: "ولوله. هنا ومن هنا من ٌدفع ألنه ومحتمر، بٌنهم، كاألسٌر
 اللٌل ألبل فإذا عنه، فٌصدفون نهاًرا الشراب ٌكرهون كانوا: ٌمول. وعافته الشراب كرهت التً": الموامح"و
 اللٌل، جاء إذا ونعمة ترؾ أهل أنهم ٌعنً واألزر، الرٌط علٌهم واإللبال، النشاط من جن أشباه على ألبل

 .وشربوا وسمروا،
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌرالمٌسر: (ٕ)
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 .(ٕ)لال الزجاج:"البؽتة: المفاجؤة، والجهر: أو ٌؤتٌهم وهم ٌرونه" 
}بؽتة{، ٌعنً: فجؤة ال تشعرون حتى ٌنزل بكم،}أو جهرة{، أو معاٌنة ترونه لال مماتل:" 

 .(ٖ)حٌن ٌنزل بكم: المتل ببدر"
ه حتى بؽتكم وفجؤكم، }أَْو َجْهَرةً { أي : بَْؽتَةً{ أي:وأنتم ال تشعرون بلال ابن كثٌر:"} 

 .(ٗ)ظاهًرا عٌانًا"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن بربهم األوثاَن، لال الطبري:" 

المكذبٌن بؤنن لً رسول إلٌهم: أخبرونً }إن أتاكم عذاب هللا{، وعمابه على ما تشركون به من 
ثان واألنداد، وتكذٌبكم إٌاَي بعد الذي لد عاٌنتم من البرهان على حمٌمة لولً، فجؤة على األو

 .(٘)ؼرة ال تشعرون، أو أتاكم عذاب هللا وأنتم تعاٌنونه وتنظرون إلٌه"
لما كانت البؽتة أن ٌمع األمر من ؼٌر أن ٌشعر به وتظهر أماراته، لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)لٌل :بؽتة أو جهرة"
. وعزاه }بؽتة{ أي: لٌبل }أو جهرة{ نهارا":"(1)، والسمعانً(2)ابن أبً زمنٌن ولال 

 .(5)البؽوي إلى ابن عباس والحسن
لوله تعالى: }لل أرأٌتكم{ اآلٌة، وعٌد وتهدٌد، و}بؽتة{، معناه: ال ٌتمدم لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)حتى تنزل"عندكم منها علم، و}جهرة{، معناه: تبدو لكم مخاٌله ومبادٌه ثم تتوالى 
 .(ٔٔ)والهاء الؽٌن بتحرٌن، «بؽتة أو جهرة»ولرئ:

[، أي:"هل ٌُهلن إال الموم 2ٗلوله تعالى:}َهْل ٌُْهلَُن إِالَّ اْلمَْوُم الظَّاِلُموَن{ ]األنعام :  
 .(ٕٔ)الظالمون الذٌن تجاوزوا الحد، بصرفهم العبادة لؽٌر هللا تعالى وبتكذٌبهم رسله؟"

 .(ٖٔ)المشركون"ٌعنً: لال مماتل:" 
 لال الزجاج:"أي: هل ٌهلن األ أنتم ومن أشبهكم، ألنكم كفرتم معاندٌن، فمد 

 .(ٗٔ)علمتم أنكم ظالمون"
 .(٘ٔ)أى: ما ٌهلن هبلن تعذٌب وسخط إال الظالمون"لال الزمخشري:" 
ٌمول: هل ٌهلن هللا منا ومنكم إال من كان ٌعبد ؼٌر من ٌستحك علٌنا لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)ترن عبادة من ٌستحك علٌنا العبادة؟"العبادة، و
أي : إنما : كان ٌحٌط بالظالمٌن أنفسهم بالشرن باهلل َعزَّ وجل وٌنجو لال ابن كثٌر:" 

الذٌن كانوا ٌعبدون هللا وحده ال شرٌن له ، فبل خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون. كما لال تعالى } 
 .(2ٔ)["1ٕبِظُْلٍم أُولَِبَن لَُهُم األْمُن َوهُْم ُمْهتَُدوَن{ ]األنعام :  الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا إٌَِمانَُهمْ 

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٙ-1ٖٙ/ٔٔ(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٔٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 . واللفظ له.5ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .٘ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٗ/ٕ، وعزاه الزمخشري إلى الحسن، انظر: الكشاؾ:٘ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌرالمٌسر: (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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 .(ٔ)ٌخوفهم العذاب؛ إن لم ٌإمنوا"لال ابن أبً زمنٌن:" 
فً كبلم العرب، وضُع الشًء فً ؼٌر موضعه، ومنه لول نابؽة بنً «: الظلم»وأصل  
 :(ٕ)ذبٌان 

ًٌا َما أُبٌَِّنَُها    َوالنُّْإُي َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ                 إِال أَُواِريَّ أل
فجعل األرض مظلومة، ألن الذي حفر فٌها النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر، فجعلها مظلومة، 

 :(ٖ)لموضع الحفرة منها فً ؼٌر موضعها، ومن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌث 
ٌَْد اْلُمْملَعِ َظلََم اْلبَِطاَح بَِها اْنِهبلُل َحرِ   ٌَصٍة  فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ

لوله ظلمه إٌاه: مجٌبه فً ؼٌر أوانه، وانصبابه فً ؼٌر مصبِّه. ومنه: َظلم الرجُل َجزوره، وهو 
   .(ٗ)نحره إٌاه لؽٌر علة. وذلن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعه 

ألن الظلم لد  ،هل تهلكون أال أنتم :، بفتح الٌاء، والمعنى«هل ٌهلن»ولرأ ابن محٌصن:
 .(٘) تبٌن فً حٌزكم

 الفوابد:
فً هذه اآلٌة: تحذٌر من نزول العذاب؛ إما بؽتة، وإما جهرة، فبل ٌؤمن اإلنسان إذا كان  -ٔ

عاصًٌا أن ٌنزل به العذاب، ولكن أتظنون أن العذاب هو عموبة الجسد؟ ال، عموبة 
اإلعراُض عن دٌن هللا عز وجل، كما لال  الجسد ال شن أنها عذاب، لكن أكبر من ذلن

ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم﴾ ]المابدة  [؛ ولهذا 5ٗتعالى: ﴿فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ
لال العلماء رحمهم هللا: إن المعاصً برٌد الكفر ٌنزلها اإلنسان مرحلةً مرحلةً، كما 

ة مرحلةً مرحلةً، حتى ٌصل إلى الكفر، والعٌاذ باهلل، ووجه ذلن ٌنزل البرٌد المساف
ظاهر؛ ألن المعاصً تمسً الملب وتسود الملب وتوبس الملب حتى ٌصبح مٌتًا وتحل 

جعل هللا لكل داء دواء، المعصٌة لارنها بالتوبة، وإذا تبت  -الحمد هلل-الكارثة، ولكن 

 وهلل الحمد.فالتوبة تهدم ما لبلها تكون كؤنن لم تذنب، 
بل إن اإلنسان إذا تاب إلى هللا توبة نصوًحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل 
من حاله لبل المعصٌة، انظر إلى لول هللا تبارن وتعالى: ﴿َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَؽََوى 

ٌِْه َوَهَدى﴾ ]طه ٕٔٔ) حٌن تاب  [، فارتفعت منزلتهٕٕٔ، ٕٔٔ( ثُمَّ اْجتََباهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَ
من المعصٌة، وهذا شًء مشاهد؛ ألن اإلنسان إذا بمً مستمًرا على حاله فً طاعة هللا 
بمً للبه ال ٌتحرن ٌفعل األشٌاء هذه وكؤنها ؼرٌزة، إذا أذنب خجل من هللا عز وجل 
واستحٌى من هللا وأخبت إلى هللا تبارن وتعالى، وصار ٌتذكر هذا الذنب فً كل لحظة؛ 

السلؾ: إن المعصٌة بالنسبة للفاسك كذباب ولع على أنفه فطرده؛ ولهذا لال بعض 
ٌعنً: خفٌفة عنده، وأما أهل الملوب الحٌة فالمعصٌة كؤنها جبل ٌستثملها وٌخاؾ منها 

 حتى ٌتوب إلى هللا تبارن وتعالى.
 ومنها: أن الكفر أعظم الظلم، والظلم سبب فً هبلن اإلنسان. -ٕ
 

                                                             
 .5ٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 أُُصل وجمعه العشً، هو األصٌل أن وذلن. بالعشً لمٌته إذا وأصٌبلنًا، أصٌبلال لمٌته: ٌمال. ٖٕدٌوانه: (ٕ)
 ذلن فعلوا. الًما النون من أبدلوا ثم أصٌبلن،: فمالوا الجمع صؽروا ثم ،( فسكون بضم) وأصبلن( بضمتٌن)

 .الكبلم عن عجز: منطمه فً وعى. ومعناه أصله ٌجهل من لل حتى له استعمالهم ولكثرة عربٌتهم، على التدارا
 نسبته (. وصحةٓ٘/ ٕلمٌبة )انظر: تفسٌرالمرطبً:  بن عمروا لمنسوبً  التفاسٌر كتب بعض فً جاء والبٌت(ٖ)

. ٗ٘: المفضلٌات وشرح ،2: رلم البٌت ،ٗلصٌدة:  الحادرة، دٌوان فً وهو الذبٌانً، الحادرة إلى نسبته
 والحرٌصة. وولعه صوبه اشتد: انهبلال المطر وأنهل. الوادي بطن وهو: وأبطح بطحاء جمع والبطاح
 وهً: نطفة جمع والنطاؾ. ولعها شدة من تمشره أي األرض، وجه مطرتها تحرص التً السحابة: والحارصة
: المفضلٌات ورواٌة. السحابة هذه أللعت أن بعد أي": المملع بعٌد: "ولوله. وؼٌره الدلو فً ٌبمى الملٌل الماء
 .أجله من أي": له: "ولوله" له البطاح ظلم"
 .ٕٗ٘/ ٔ(انظر: تفسٌرالطبري: ٗ)
 5ٖٕ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٕٗ/ٕ( انظر: الكشاؾ:٘)
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 المرآن
ٌِْهْم َواَل دُْم ٌَْحَزنُوَن }َوَما نُْرِسُل  ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فاََل َخْوٌف َعلَ اْلُمْرَسِلٌَن إاِل  ُمبَّشِ

 [4ٗ({ ]األنعام : 4ٗ)
 التفسٌر:

وما نرسل رسلنا إال مبشرٌن أهل طاعتنا بالنعٌم الممٌم، ومنذرٌن أهل المعصٌة بالعذاب األلٌم، 
رسل وعمل صالًحا فؤولبن ال ٌخافون عند لماء ربهم، وال ٌحزنون على شًء فمن آمن وصدَّق ال

 فاتهم من حظوظ الدنٌا.
ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن{ ]األنعام :   [، أي:"وما نرسل 1ٗلوله تعالى:}َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِلٌَن إِالَّ ُمبَّشِ

 .(ٔ)صٌة بالعذاب األلٌم"رسلنا إال مبشرٌن أهل طاعتنا بالنعٌم الممٌم، ومنذرٌن أهل المع
أي : مبشرٌن عباد هللا المإمنٌن بالخٌرات ومنذرٌن من كفر باهلل النممات لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)والعموبات"
لال الطبري:ٌمول:"وما نرسل رسلنا إال ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة والفوز المبٌن ٌوم  

انا وخالؾ أمرنا، عموبتنا إٌاه على معصٌتنا المٌامة، جزاًء منَّا لهم على طاعتنا وبإنذار من عصَ 
 .(ٖ)ٌوم المٌامة، جزاًء منا على معصٌتنا، لنعذر إلٌه فٌهلن إن هلن عن بٌنة"

أي: لٌس إرسالهم بؤن ٌؤتوا الناس بما ٌمترحون علٌهم من اآلٌات، لال الزجاج:" 
 .(ٗ)رواإلنذار"وإنماٌؤتون من اآلٌات بما ٌبٌن هللا به براهٌنهم، وإنما لصدهم التبشٌ

لال الزمخشري:"}مبشرٌنومنذرٌن{، لمن آمن بهم وبما جاءوا به وأطاعهم، ومن كذبهم  
وعصاهم ولم ٌرسلهم لٌتلهى بهم وٌمترح علٌهم اآلٌات بعد وضوح أمرهم بالبراهٌن 

 .(٘)الماطعة"
لٌمترح لال البٌضاوي:"مبشرٌن المإمنٌن بالجنة، ومنذرٌن الكافرٌن بالنار، ولم نرسلهم  

 .(ٙ)علٌهم وٌتلهى بهم"
نذٌرا من {، لال:"ومنذرٌن، } (2)عن ابن عباس، لوله: "}مبشرٌن{ لال: مبشرا بالجنة"

 .(1)النار"
 .(5)لال أبً بن كعب:"إن هللا إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب عند االختبلؾ" 
 .(ٓٔ)فكان أول نبً بعث نوحا ملسو هيلع هللا ىلص"لال لتادة:" 
[، أي:"فمن آمن وصدَّق الرسل وعمل 1ٗلى:}فََمْن آَمَن َوأَْصلََح{ ]األنعام : لوله تعا 
 .(ٔٔ)صالًحا"
 .(ٕٔ)أي : فمن آمن للبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إٌاهم "لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:"ٌمول: فمن صدَّق من أرسلنا إلٌه من رسلنا إنذارهم إٌاه، ولبل منهم ما  

 .(ٖٔ)عند هللا، وعمل صالًحا فً الدنٌا"جاإوه به من 

                                                             
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٔ2أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٔ1أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٌٖر:تفسٌر ابن كث (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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أي: آمن باهلل ومبلبكته، وكتبه، ورسله والٌوم اآلخر، وأصلح إٌمانه لال السعدي:" 
 .(ٔ)وأعماله ونٌته"

 .(ٕ)عن لتادة:"}وأصلح{ لال: أصلح ما بٌنه وبٌن هللا"
 .(ٖ)لال الزمخشري:"}وأصلح{ ما ٌجب علٌه إصبلحه مما كلؾ" 
ٌِْهْم{ ]األنعام : لوله   [، أي:"فؤولبن ال ٌخافون عند لماء 1ٗتعالى:}فَبَل َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٗ)ربهم،"
 .(٘)ٌعنً: فً اآلخرة"لال سعٌد بن جبٌر ومماتل بن حٌان:" 
 .(ٙ)حٌن ٌخاؾ أهل النار"لال الثعلبً:" 
 .(2)أي : بالنسبة إلى ما ٌستمبلونه"لال ابن كثٌر:" 
 .(1)ذاب"لال البٌضاوي:أي:"من الع 
 .(5)أي: فٌما ٌستمبل"لال السعدي:" 
لال الطبري:أي:"عند لدومهم على ربهم، من عمابه وعذابه الذي أعدَّه هللا ألعدابه وأهل  
 .(ٓٔ)معاصٌه "
أي: فبل خوفعلٌهم من عذاب الدنٌا الذي ٌنزل بالجاحدٌن، وال من لال دمحم رشٌد رضا:" 

 .(ٔٔ)عذاب اآلخرة الذي أعده هللا للكافرٌن"
[، أي:"وال ٌحزنون على شًء فاتهم من 1ٗلوله تعالى:}َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]األنعام :  

 .(ٕٔ)حظوظ الدنٌا"
 .(ٖٔ)ٌعنً: ال ٌحزنون للموت" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: ٌوم المٌامة"لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)لال البٌضاوي:أي:"بفوات الثواب" 

 .(ٙٔ)أي: "على ما مضى"لال السعدي: 
أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنٌا لال ابن كثٌر: " 

 .(2ٔ)وصنٌعها ، هللا ولٌهم فٌما خلفوه ، وحافظهم فٌما تركوه "
 .(1ٔ)لال الطبري:أي:" عند ذلن على ما خلَّفوا وراَءهم فً الدنٌا" 
على شًء فاتهم ؛ ألن هللا وال هم ٌحزنون ٌوم لماء هللا تعالى لال دمحم رشٌد رضا:" 

ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ)  [،ٖٕ-ٕٕ(}إَِلى َربَِّها نَاِظَرةٌ{ ]المٌامة : ٕٕتعالى ٌمٌهم من كل فزع: }ُوُجوهٌ 

                                                             
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٔ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٕٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٗٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .5ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/2تفسٌر المنار: (ٔٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .٘ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .5ٖٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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[،ولن أن تمول: إن هإالء الكملة 5ٖ-1ٖ(}َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ{ ]عبس : 1ٖ}ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ ُمْسِفَرةٌ)
مما ٌحزن منه الكفار والفساق كفوات شهوات الدنٌا ولذاتها، أو ال ال ٌحزنون فً الدنٌا أٌضا 

ٌكون حزنهم كحزنهم فً شدته وطول أمده، فإنهم إذا عرض لهم الحزن لسبب صرٌح كموت 
ٌكون حزنهم رحمة وعبرة، ممرونا  -الولد، والمرٌب، والصدٌك، أو فمد المال، وللة النصٌر 

سهم وال أبدانهم، وال ٌؽٌر شٌبا من عاداتهم وأعمالهم، بالصبر وحسن األسوة، ال ٌضرهم فً أنف
فاإلٌمان باهلل ٌعصمهم من إرهاق البؤساء والضراء، ومن بطر السراء والنعماء، عمبل بموله عز 

إِنَّ ذَِلَن وجل:}َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌبٍَة فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ أَْنفُِسكُْم إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ِمْن لَْبِل أَْن نَْبَرأََها 
ِ ٌَِسٌٌر) ُ اَل ٌُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل َٕٕعلَى َّللاَّ ٌْبَل تَؤَْسْوا َعلَى َما فَاتَكُْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاكُْم َوَّللاَّ (}ِلَك
 .(ٔ)["ٖٕ-ٕٕفَُخوٍر{ ]الحدٌد : 

 الفوابد:
ال بد من إرسال من فوابد اآلٌة الكرٌمة: منَّة هللا عز وجل على عباده بإرسال الرسل، و -ٔ

الرسل، ٌعنً أن حكمة هللا عز وجل تمضً بإرسال الرسل؛ ألن العمل البشري ال ٌستمّل 
بمعرفة ما ٌجب هلل من األسماء، والصفات، واألحكام، وال ٌمكن أن ٌستمل بمعرفة 
ةً َواِحَدةً﴾ ]البمر ة العبادات، فالناس مضطرون ؼاٌة الضرورة إلى الرسل، ﴿َكاَن النَّاُس أُمَّ

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ٖٕٔ ٌٌَِّن ُمبَّشِ ُ النَّبِ [: على دٌن واحد، فلما كفروا تفرلوا واختلفوا، ﴿فَبَعََث َّللاَّ
ٌَْن النَّاِس فٌَِما اْختَلَفُوا فٌِِه﴾ ]البمرة   [.َٖٕٔوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب﴾، ﴿ِلٌَْحكَُم بَ

: البشارة، واإلنذار، تكون البشارة ومنها: أن رسالة الرسل تتضمن هذٌن الشٌبٌن؛ وهما -ٕ
 لمن أطاع واتبع الرسل، واإلنذار لمن كذَّب بالعموبة، ٌعنً ٌنذَّر بعموبة هللا عز وجل.

ٌتفرع على الفابدة السابمة: أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم لم ٌؤتوا بمجرد األحكام،  -ٖ
بالبشارة واإلنذار؛ ألن أي: بمجرد أن ٌمولوا: هذا حبلل، هذا حرام، بل لََرنُوا ذلن 

البشارة تحمل اإلنسان على فعل المؤمور، ألٌس كذلن؟ ألنن لو بشَّرت إنساًنا بؤنه 
سٌحصل على كنز فً المكان الفبلنً، تجده ٌسابك إلٌه، وٌفعل ما ٌوصله إلٌه، اإلنذار 

 ٌحصل به البعد عن المعاصً، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل.
ٌمة: أن الناس انمسموا فً تمبُّل ولبول دعوة الرسل إلى ومن فوابد هذه اآلٌة الكر -ٗ

 لسمٌن: مإمن، ومكذِّب.
ومنها: حكمة هللا عز وجل فً انمسام الناس بالنسبة لمبول دعوة الرسل إلى لسمٌن:  -٘

مإمن عمل صالًحا، ومكذِّب، هذا من الحكمة، بل ومن الرحمة، ألنه لو لم ٌكن كفر لم 
لد » ال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فٌما ٌروى عنه: ٌُعَرؾ لدر اإلسبلم، ولهذا ل

علمت ورب الكعبة متى تهلن العرب: إذا ولً أمرهم من لم ٌصحب الرسول صلى هللا 
 ، فمن عرؾ الكفر ما ٌمكن ٌنمض اإلسبلم.(ٕ)«علٌه وسلم، ولم ٌعالج أمر الجاهلٌة

اإلٌمان واإلصبلح، فلٌبشر ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن من جمع بٌن هذٌن الوصفٌن؛  -ٙ
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن﴾.  أنه ال خوؾ علٌه وال حزن علٌه؛ لموله: ﴿فَبَل َخْوٌؾ َعلَ

 ومنها: أن إصبلح العمل ال ٌتم إلى بؤمرٌن: -2
األول: اإلخبلص هلل عز وجل، فمن أشرن مع هللا فً العبادة فإنه لم ٌصلح العمل،  -

أََنا »هللا تبارن وتعالى فً الحدٌث المدسً:  حتى ولو كان الشرن أصؽر؛ لمول
ٌِْري تََرْكتُهُ  ْرِن َمْن َعِمَل َعَمبًل أَْشَرَن فٌِِه َمِعً َؼ أَْؼنَى الشَُّرَكاِء َعِن الّشِ

 .(ٖ)«َوِشْرَكهُ 
الثانً: المتابعة لرسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم، فمن لم ٌتابع الرسول  -

وسلم فً العبادة فعبادته ؼٌر صحٌحة، وهو ؼٌر ُمْصِلح، صلى هللا علٌه وعلى آله 
                                                             

 .ٖٓ٘/2تفسٌر المنار: (ٔ)
(، ولفظه: "لد علْمُت ورّبِ الكعبة 1ٕٖ٘(، والحاكم فً مستدركه )ٕٖٖٔٓرواه ابن أبً شٌبة فً مصنفه )(ٕ)

ًَ أمَرهم َمن لم ٌصحِب الرسوَل   ".الجاهلٌة أمرَ  ٌعالج ولم ،ملسو هيلع هللا ىلصمتى تهلن العرب؛ إذا ُوّلِ
 حدٌث أبً هرٌرة. ( منٙٗ/  51ٕ٘أخرجه مسلم )(ٖ)
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حتى لو خشع، وَرقَّ للبه، ودمعت عٌنه، فإن ذلن ال ٌنفعه؛ لمول النبً صلى هللا 
ٌِْه أَْمُرنَا فَُهَو َردٌّ »علٌه وعلى آله وسلم:  ٌَْس َعلَ ، أي: مردود (ٔ)«َمْن َعِمَل َعَمبًل لَ

 علٌه.
تشجٌع اإلنسان على اإلٌمان والعمل الصالح، والحث على  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: -1

 ذلن بذكر عالبة هذا المإمن المصِلح، ﴿فََمْن آَمَن َوأَْصلََح﴾.
 ومن الفوابد فً اآلٌة الكرٌمة: أن اإلٌمان وحده ال ٌكفً، ال بد من إصبلح. -5
ِهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن﴾، ومنها: المول بالمفهوم، وهو أن ﴿َمْن آَمَن َوأَْصلََح فَبَل َخْوٌؾ َعلٌَْ  -ٓٔ

 ومن لم ٌكن كذلن فعلٌه الخوؾ والحزن.
 

 المرآن
 [1ٗ({ ]األنعام : 1ٗ}َوال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا ٌََمسُُّهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن )

 التفسٌر:
المٌامة، بسبب كفرهم  والذٌن كذَّبوا بآٌاتنا من المرآن والمعجزات فؤولبن ٌصٌبهم العذاب ٌوم

 وخروجهم عن طاعة هللا تعالى.
[، أي:"والذٌن كذَّبوا بآٌاتنا من المرآن 5ٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاِتنَا{ ]األنعام :  

 .(ٕ)والمعجزات"
 .(ٖ)أي: بالمرآن والمعجزات. ولٌل: بدمحم علٌه الصبلة والسبلم"لال المرطبً:" 
أما الذٌن كذَّبوا بمن أرسلنا إلٌه من رسلنا، وخالفوا أمرنا ونهٌنا، ولال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)ودافعوا حجتنا"
 .(٘)أي: والذٌن كذبوا بآٌاتنا التً أرسلنا بها الرسل"لال دمحم رشٌد رضا:" 

ٌَْفسُمُوَن{ ]األنعام :   ذاب [، أي:"فؤولبن ٌصٌبهم الع5ٗلوله تعالى:}ٌََمسُُّهُم اْلعَذَابُبَِما َكانُوا 
 .(ٙ)ٌوم المٌامة، بسبب كفرهم وخروجهم عن طاعة هللا تعالى"

 .(2)أي: ٌصٌبهم عذاب النار"لال السمعانً:" 
 .(1)أ أي ٌصٌبهم ]العذاب[، }بما كانوا{ ٌكفرون"لال المرطبً:" 
فإنهم ٌباشرهم عذابُنا وعمابنا، على تكذٌبهم ما كذبوا به من حججنابما لال الطبري:أي:" 
 .(5)ٌكذّبون"كانوا 
أي : ٌنالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل ، وخرجوا عن أوامر لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)هللا وطاعته ، وارتكبوا محارمه ومناهٌه وانتهان حرماته "
 .(ٔٔ)"}ٌمسهم العذاب{ أي: ٌنالهم، وٌذولونه"لال السعدي: 
انا، وال سٌما عند الجحود والعناد ٌصٌبهم العذاب فً الدنٌا أحٌلال دمحم رشٌد رضا:أي:" 

الذي ٌكون فً المجموع دون بعض األفراد، وفً اآلخرة على سبٌل الشمول واالطراد، وذلن 
بسبب فسمهم، أي كفرهم وإفسادهم، فهإالء لد ذكروا فً ممابل الذٌن آمنوا وأصلحوا أنفسهم 

                                                             
 ( واللفظ له من حدٌث عابشة.1ٔ/  2ٔ1ٔ(، ومسلم )52ٕٙمتفك علٌه؛ البخاري )(ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓ٘/2تفسٌر المنار: (٘)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .5ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٖٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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صبلح، وإن كان أعم منه فً وأعمالهم ومعامبلتهم، فالتكذٌب ٌمابل اإلٌمان، والفسك ٌمابل اإل
 .(ٔ)اللؽة واالصطبلح، فهو ٌطلك على الكفر والخروج من الطاعة"

 .(ٕ)فً المرآن، فمعناه: الكذب"« فسك»لال ابن زٌد:" كل 
 .(ٖ)ٌكفرون""بَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن{، أي:ولال البؽوي:} 
 .(ٗ)}ٌمسهم{، أي: ٌباشرهم وٌلصك بهم"لال ابن عطٌة:" 
الزمخشري:"جعل العذاب ماسا، كؤنه حى ٌفعل بهم ما ٌرٌد من اآلالم. ومنه لال  
، حٌث جمعوا جمع العمبلء، ولوله: }إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمَكاٍن «لمٌت منه األمرٌن واأللورٌن»لولهم:

 .(٘)["ٕٔبَِعٌٍد َسِمعُوا لََها تَؽًٌَُّظا َوَزفًٌِرا{ ]الفرلان : 
، بإدؼام الباء فً الباء، وروٌت عن أبً عمرو، «ب بماالعذا»ولرأ الحسن واألعمش 

 .(ٙ)بكسر السٌن، وهً لؽة« ٌفسمون:»ولرأ ٌحٌى بن وثاب واألعمش 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن التكذٌب بآٌات هللا سبب للعموبة؛ لموله: ﴿َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتَِنا   -ٔ

ٌَْفسُمُوَن﴾، ولٌُْعلَم أن آٌات هللا عز وجل تنمسم إلى لسمٌن: آٌات ٌََمسُُّهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُو ا 
 شرعٌة، وآٌات كونٌة.

اآلٌات الشرعٌة:هً ما جاءت به الرسل من شرابع هللا؛ ألنن لو تؤملت هذه  -
األحكام، سواء فً األمة اإلسبلمٌة، أو فً األمم السابمة، لوجدتها مطابمة تماًما 

و اجتمع كل أهل األرض على أن ٌؤتوا بمثل ذلن ما أتوا، للحكمة والمصلحة، وأنه ل
ِ ُحْكًما ِلَمْوٍم ٌُولِنُوَن﴾  ٌَْبؽُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ لال هللا عز وجل: ﴿أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌَِّة 

 [.ٓ٘]المابدة 
لذٌن أما آٌات هللا الكونٌة: فإما أن ٌنسبها لؽٌر هللا، كما ٌفعل السببٌون الملحدون ا -

 ٌنسبون األشٌاء ألسبابها المحضة، وٌرون أن السبب فاعل بنفسه، 
فصارت اآلٌات الكونٌة هً المخلولات كلها، والشرعٌة ما جاءت به الرسل من 

 الوحً.
بٌن سٌصٌبهم العذاب مباشرة؛ لموله: ﴿ٌََمسُُّهُم  -ٕ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هإالء المكذِّ

 العذاب فً الدنٌا لم ٌفلتوا منه فً اآلخرة.اْلعَذَاُب﴾، وإن أفلتوا من 
ٌَْفسُمُوَن﴾، الباء للسببٌة، وإثبات  -ٖ ومن فوابد اآلٌة: إثبات األسباب؛ لموله: ﴿بَِما َكانُوا 

األسباب دل علٌه العمل والسمع، وال ٌنكره إال أحمك.، والمرآن مملوء من هذا، لال هللا 
ْكَر  ٌَْن الذِّ ٌِْهْم﴾ ]النحل تعالى: ﴿َوأَْنَزْلنَا إَِل َل إِلَ ُ لَكُْم ِٗٗلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ [، ولال: ﴿ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 [.2ٙٔأَْن تَِضلُّوا﴾ ]النساء 
ومنها: أن الفسك ٌطلَك على الكفر؛ لموله: ﴿بَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن﴾؛ ألنه لال الذٌن كذبوا  -ٗ

ل: بما كانوا ٌفسمون، والرأ لول هللا بآٌاتنا كفار ال إشكال، التكذٌب باآلٌات كفر، لا
اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمؤَْوى نُُزاًل بَِما  ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تعالى فً تنزٌل السجدة: ﴿أَمَّ

ا الَِّذٌَن فََسمُوا فََمؤَْواهُُم النَّاُر كُلََّما أََراُدوا أَْن ٌَخْ 5َٔكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا ( َوأَمَّ
بُوَن﴾ ]السجدة:  [، الفسك هنا ٕٓ، 5ٔفٌَِها َولٌَِل لَُهْم ذُولُوا َعذَاَب النَّاِر الَِّذي كُْنتُْم بِِه تَُكذِّ

كفر، ولد ٌطلَك الفسك على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كبلم الفمهاء رحمهم هللا، 
ٌْكُُم اْلكُْفَر ومنه لول هللا تعالى: ﴿َولَِكنَّ َّللاََّ  َه إِلَ ٌَّنَهُ فًِ لُلُوبِكُْم َوَكرَّ ٌَماَن َوَز ٌْكُُم اإْلِ  َحبََّب إِلَ

                                                             
 .ٖٓ٘/2تفسٌر المنار: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٔٔ(:صٕٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٕ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٖٕ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
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[، فهنا الفسوق ما دون الكفر، وجه التعٌُّن العطؾ 2َواْلفُسُوَق َواْلِعْصٌَاَن﴾ ]الحجرات: 
 على الكفر، والعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة.

ٌث إنه لم ٌعذِّب هإالء إال ألنهم استحموا ومن فوابد اآلٌة: تمام عدل هللا عز وجل، ح  -٘
 العذاب بفسمهم جزاًء وفالًا.

 
 المرآن

ٌَْب َواَل أَلُوُل لَكُْم إِنًِّ َملٌَن إِْن أَت بِعُ  ِ َواَل أَْعلَُم اْلغَ إاِل  َما ٌُوَحى  }لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزائُِن ّللا 
ٌَْستَِوي اأْلَعْ  ً  لُْل َدْل   [ٓ٘({ ]األنعام : َٓ٘مى َواْلبَِصٌُر أَفاََل تَتَفَك ُروَن )إِلَ

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: إنً ال أدَّعً أنً أملن خزابن السموات واألرض،  -أٌها الرسول-لل 

فؤتصرؾ فٌها، وال أدَّعً أنً أعلم الؽٌب، وال أدَّعً أنً ملن، وإنما أنا رسول من عند هللا، 
، ًَّ لهإالء المشركٌن: هل ٌستوي  -أٌها الرسول-وأبلِّػ وحٌه إلى الناس، لل  أتبع ما ٌوحى إل

الكافر الذي َعِمً عن آٌات هللا تعالى فلم ٌإمن بها والمإمن الذي أبصر آٌات هللا فآمن بها؟ أفبل 
 تتفكرون فً آٌات هللا؛ لتبصروا الحك فتإمنوا به؟

 سبب النزول:
هل مكة لالوا: ٌا دمحم، لو أنزل هللا علٌن كنزا عن ابن عباس فً رواٌة أبً صالح:" أن أ

 .(ٔ)فتستؽنً به، فانن فمٌر محتاج أو تكون لن جنة تؤكل منها، فانن تجوع، فنزلت هذه اآلٌة"
ِ{، أنزل هذا حٌن -تعالى  -لال السمعانً:"لوله   : }لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ

ٌمولون: لن نإمن لن حتى تنزل علٌنا كتابا من السماء، وسابر الترحوا اآلٌات، وكانوا 
ِ{، فؤعطٌكم ما ترٌدون" ماالترحوا من اآلٌات؛ فنزل لوله: }لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ
(ٕ). 

نزل حٌن الترحوا اآلٌات فؤمره أن ٌمول لهم: }ال ألول لكم عندي خزابن لال البؽوي:" 
 .(ٖ)هللا{"

من الرد على المابلٌن لوال أنزل علٌه آٌة والطالبٌن أن ٌنزل لال ابن عطٌة: هذه اآلٌة" 
ملن أو تكون له جنة أو أكثر أو نحوهذا، والمعنى: لست بهذه الصفات فٌلزمنً أن أجٌبكم 

 .(ٗ)بالتراحاتكم"
ِ{ ]األنعام :    -أٌها الرسول-[، أي:"لل ٓ٘لوله تعالى:}لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ

 .(٘)لهإالء المشركٌن: إنً ال أدَّعً أنً أملن خزابن السموات واألرض، فؤتصرؾ فٌها"
 .(ٙ)لال الثعلبً: "ٌعنً: رزق هللا" 
 .(2)التً منها ٌرزق وٌعطً"لال الواحدي:أي: الخزابن:" 
 .(1)أي: خزابن رزله فؤعطٌكم ما ترٌدون"لال البؽوي:" 
الطبري:"ٌمول تعالى ذكره: لل لهإالء المنكرٌن نبّوتن: لسُت ألول لكم إّنً الرب لال  

 .(5)الذي له خزابُن السماوات واألرض"
ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِّه{ ]األنعام : لال الزجاج:"  َل َعلَ [، فؤعلمهم 2ٖهذا متصل بموله: }َلْواَل نُّزِ
 .(ٔ)هللا التً بها ٌرزق وٌعطً" أنه ال ٌملن خزابن -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

                                                             
 .منمطع فهو عباس ابن ٌسمع لم أبوصالح، ؤٖ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(ٙ)
 .ٖٗ٘الوجٌز: (2)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
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 .(ٕ)ولال مماتل:"ٌعنً: مفاتٌح هللا بنزول العذاب" 
 -أى: ال أدعى ما ٌستبعد فً العمول أن ٌكون لبشر من ملن خزابن هللالال الزمخشري:" 

 .(ٖ)وهً لسمه بٌن الخلك وإرزاله"
ِ وفً    [، وجهان من التفسٌر:ٓ٘{ ]األنعام : لوله تعالى:}لُْل اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ

 . (ٗ)أحدهما: الرزق ، أي ال ألدر على إؼناء فمٌر ، وال إفمار ؼنً ، لاله الكلبً
فُهم منه ، فمالوا متى ٌكون هذا؟، أو لمولهم:}ابْتِنَا بِعَذَاِب  والثانً : مفاتٌح خزابن العذاب، ألنه َخوَّ

 .(ٙ)، وبه لال ابن أبً زمنٌن(٘)[.وهذا لول مماتل5ٕهللا{ ]العنكبوت : 
ٌَْب{ ]األنعام :   .(2)[، أي:"وال أدَّعً أنً أعلم الؽٌب"ٓ٘لوله تعالى:}َواَل أَْعلَُم اْلؽَ

 .(1)لال الثعلبً: ٌعنً: "ما ٌخفى عن الناس" 
 .(5)فؤخبركم بعالبة ما تصٌرون إلٌه "لال الواحدي:" 
 .(ٓٔ)سٌكون"فؤخبركم بما ؼاب مما مضى ومما لال البؽوي:" 
لال الطبري:أي:"]ولسُت ألول لكم إّنً[ أعلم ؼٌوب األشٌاء الخفٌة التً ال ٌعلمها إال  

الرب الذي ال ٌخفى علٌه شًء، فتكذبونً فٌما ألول من ذلن، ألنه ال ٌنبؽً أن ٌكون ربًّا إال من 
إله  له ملن كل شًء، وبٌده كل شًء، ومن ال ٌخفى علٌه خافٌة، وذلن هو هللا الذي ال

 .(ٔٔ)ؼٌره"
أنه ال ٌعلم الؽٌب فٌخبرهم بما ؼاب عنه مما مضى، وما سٌكون لال الزجاج:أخبرهم بـ" 

 .(ٕٔ)إال بوحً من هللا جل وعز"
كل ما ؼاب عنن وٌكون ماضٌا، وٌكون فً المستمبل، «: الؽٌب»ولال السمعانً:" 

بل فبل ٌعلمه إال هللا، والماضً منه ٌجوز أن ٌعلمه اإلنسان بخبر مخبر ونحوه. فؤما المستم
، ولوله: }وال أعلم الؽٌب{ فٌه إضمار، أي: وال (ٖٔ)«سورة الجن»ورسول ارتضاه، كما لال فً 

 .(ٗٔ)أعلم الؽٌب إال ما أعلمنٌه هللا"
ٌْب{ ]األنعام : لال ابن عطٌة:" ِ َواَل أَْعلَُم اْلؽَ [، ٓ٘ولوله:}اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ

 معنٌٌن:ٌحتمل 
أظهرهما: أن ٌرٌد أنه بشر ال شًء عنده من خزابن هللا وال من لدرته وال ٌعلم شٌبا مما ؼٌب 

 عنه.
واآلخر: أنه لٌس بإله، فكؤنه لال: ال ألول لكم إنً أتصؾ بؤوصاؾ إله فً أن عندي خزابنه 

 .(ٙٔ). وهذا هو لول اإلمام الطبري(٘ٔ)وأنً أعلم الؽٌب"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓ٘/ٕمعانً المرىن: (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٙ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(1)
 .ٖٗ٘الوجٌز: (5)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٕمعانً المرىن: (ٕٔ)
بِِه أََحًدا) (ٖٔ) ٌْ ٌِْب فبََل ٌُْظِهُر َعَلى َؼ ِه ٕٙوهو لوله: }َعاِلُم اْلؽَ ٌْ ٌِْن ٌََد ( إِالَّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرسُوٍل َفإِنَّهُ ٌَْسلُُن ِمْن بَ

 [.2ٕ-َٕٙوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا{ ]الجن : 
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٔٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٙٔ)



ٕٔٓ 
 

 .(ٔ)[، أي:"وال أدَّعً أنً ملن"ٓ٘أَلُوُل لَكُْم ِإنًِّ َملٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َواَل  
 .(ٕ)لال الثعلبً: "فتنكرون لولً وتجحدون أمري" 

" ًّ لال ابن أبً زمنٌن:"إنما أنا بشر، ولكنً رسول ٌوحى إل
 (ٖ). 

 .(ٗ)أي: الملن ٌشاهد من أمور هللا عز وجل ما ال ٌشاهده البشر"لال الزجاج:" 
لال ذلن ألن الملن ٌمدر على ما ال ٌمدر علٌه اآلدمً وٌشاهد ما ال ٌشاهده ل البؽوي:"لا 

 .(٘)اآلدمً، ٌرٌد ال ألول لكم شٌبا من ذلن فتنكرون لولً وتجحدون أمري"
[، ٗٔ}لَْو َشاَء َربُّنَا أَلَْنَزَل َمبَلبَِكة{ ]فصلت : «: حم السجدة»لال مماتل:"لمولهم فً 

 .(ٙ)ؤما أنت ٌا دمحم فبل نصدلن فٌما تمول"رسبل فنإمن بهم، ف
لال الطبري:"ألنه ال ٌنبؽً لملن أن ٌكون ظاهًرا بصورته ألبصار البشر فً الدنٌا،  

 .(2)فتجحدوا ما ألول لكم من ذلن"
أنى من المبلبكة .. أى: لم أدع إلهٌة وال ملكٌة، ألنه لال الزمخشري:أي: وال أدعً:" 

 .(1)أرفع من منزلة المبلبكة، حتى تستبعدوا دعواي وتستنكرونها"لٌس بعد اإللهٌة منزلة 
إنما أمره بذلن؛ ألن الملن ٌمدر على ما ال ٌمدر علٌه اآلدمً، ولٌل: ألن لال السمعانً:" 

، ولٌس فٌه (5)الملن ٌشاهد ما ال ٌشاهد اآلدمً، واستدل بهذا من فضل المبلبكة على اآلدمٌٌن
 .(ٓٔ)مستدل، ومعناه: ما بٌنا"

 :(ٔٔ)[، وجهانٓ٘وفً لوله تعالى:}َواَل أَلُوُل لَكُْم إِنًِّ َملٌَن{ ]األنعام :  
 أحدهما : أنه ٌرٌد أنه ال ٌمدر على ما ٌعجز عنه العباد ، وإن لدرت علٌه المبلبكة .

والثانً : أنه ٌرٌد بذلن أنه من جملة البشر ولٌس بَمَلن ، لٌنفً عن نفسه ؼُلُوَّ النصارى فً 
 ولولهم : إنه ابن هللا . المسٌح

 :(ٕٔ)ثم فً نفٌه أن ٌكون ملكاً وجهان 

 أحدهما : أنه بٌَََّن بذلن فضل المبلبكة على األنبٌاء ، ألنه دفع عن نفسه منزلة لٌست له .
والثانً : أنه أراد إنً لست ملكاً فً السماء ، فؤعلم ؼٌب السماء الذي تشاهده المبلبكة وٌؽٌب 

 األنبٌاء أفضل من المبلبكة مع ؼٌبهم عما تشاهده المبلبكة .عن البشر ، وإن كان 
لال ابن عطٌة:"وتعطً لوة اللفظ فً هذه اآلٌة الملن أفضل من البشر، ولٌس ذلن ببلزم  

من هذا الموضع، وإنما الذي ٌلزم منه أن الملن أعظم مولعا فً نفوسهم وألرب إلى هللا، 
 .(ٖٔ)هر من آٌات أخر، وهً مسؤلة خبلؾ"والتفضٌل ٌعطٌه المعنى عطاء خفٌا وهو ظا

{ ]األنعام :   ًَّ َّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ [، أي:"وإنما أنا رسول من عند هللا، ٓ٘لوله تعالى:}إِْن أَت
، وأبّلِػ وحٌه إلى الناس" ًَّ أتبع ما ٌوحى إل
(ٔٗ). 

"لال الواحدي:"  ًّ أَْي: ما أخبركم إالَّ بما أنزل هللا عل
(ٔ). 

                                                             
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(ٕ)
 .5ٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕمعانً المرىن: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘/ٕالكشاؾ: (1)
التوحٌد. وهللا  فً تمرر ما أشرؾ،على فالبشر السنة، أهل أماعند المعتزلة، عند جنس أشرؾ هم المبلبكة(5)

 أعلم.
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٙٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)



ٕٔٔ 
 

 .(ٕ) بً زمنٌن:"أي: إنما أبلػ عن هللا ما أمرنً به"لال ابن أ
 .(ٖ)لال مماتل:"من المرآن" 
لال ابن عطٌة:"}ما ٌوحى{، ٌرٌد المرآن وسابر ما ٌؤتً به الملن، أي: وفً ذلن عبر  

 .(ٗ)وآٌة لمن تؤمل ونظر"
الذي لال الطبري:"ٌمول: لل لهم: ما أتبع فٌما ألول لكم وأدعوكم إلٌه، إال وحً هللا  

، فؤمضً لوحٌه وأبتمر ألمره، ولد أتٌتكم بالحجج الماطعة  ًّ ، وتنزٌله الذي ٌنزله عل ًّ ٌوحٌه إل
من هللا عذركم على صحة لولً فً ذلن، ولٌس الذي ألول من ذلن بمنكر فً عمولكم وال 
مستحٌل كونه، بل ذلن مع وجود البرهان على حمٌمته هو الحكمة البالؽة، فما وجه إنكاركم 

؟وذلن تنبٌه من هللا تعالى نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص على موضع ُحجته على منكري نبّوته من مشركً ذلن
 .(٘)لومه"
لال الثعلبً:"وذلن ؼٌر منكر وال مستحٌل فً العمل مع وجود الدالبل والحجة  
 .(ٙ)البالؽة"
ي: ما أنبؤتكم به فؤعلمهمؤنه ٌتبع الوحً فمال: }إن أتبع إال ما ٌوحى إلً{، ألال الزجاج:" 

من ؼٌب فٌما مضى، وفٌما سٌكون فهو بوحً مناهلل، فؤما اإلنباء بما مضى، فإخبار بمصص 
وُم) (فًِ أَْدنَى اأْلَْرِض َوهُْم ِمْن بَْعِد َؼلَبِِهْم ٕاألمم السالفة، واإلخبار بماسٌكون كموله:}ؼُِلبَِت الرُّ

ُ ٗ-ٕ:  ({ ]الرومٗ(فًِ بِْضعِ ِسنٌِن...)َٖسٌَْؽِلبُوَن) [، فوجد من ذلن ما أنبؤ به، ونحو لوله: }َوَّللاَّ
 [، فاجتهدوا فً لتله، فلم ٌصلوا إلى ذلن.2ٌَْٙعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ]المابدة : 

ٌِن كُلِِّه{ ]التوبة :  [، وما ٌروى من األخبار 5، الصؾ:1ٕ، الفتح:ٖٖولوله: }ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ
 .(2)ٌحصى "عنه بما ٌكون أكثر من أن 

 -أٌها الرسول-[، أي:"لل ٓ٘لوله تعالى:}لُْل َهْل ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصٌُر{ ]األنعام :  

لهإالء المشركٌن: هل ٌستوي الكافر الذي َعِمً عن آٌات هللا تعالى فلم ٌإمن بها والمإمن الذي 
 .(1)أبصر آٌات هللا فآمن بها؟"

 .(5)إمن"أَْي: "الكافر والملال الواحدي: 
لال الطبري:"ٌمول تعالى ذكره: لل، ٌا دمحم،لهم: هل ٌستوي األعمى عن الحك،والبصٌر  

به،و}األعمى{، هو الكافر الذي لد َعمى عن حجج هللا فبل ٌتبٌَّنها فٌتبعها و}البصٌر{، المإمن 
 .(ٓٔ)الذي لد أبصَر آٌات هللا وحججه، فالتدى بها واستضاء بضٌابها"

مماتل:"}األعمى{ بالهدى فبل ٌبصره وهو الكافر،}والبصٌر{ بالهدى وهو لال  
 .(ٔٔ)المإمن"

لال ابن أبً زمنٌن:"}األعمى{ ٌعنً: الذي ال ٌبصر }والبصٌر{ الذي ٌبصر؛ هذا مثل 
 .(ٕٔ) المإمن والكافر"

عن مجاهد فً لول هللا تعالى ذكره:"}لل هل ٌستوي األعمى والبصٌر{، لال: الضال  
 .(ٔ)والمهتدي"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٗ٘الوجٌز: (ٔ)
 .5ٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗٔ/ٗالكشؾ والبٌان:(ٙ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕمعانً المرىن: (2)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗ٘الوجٌز: (5)
 .2ٕٖ-2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕٔ)



ٕٕٔ 
 

}األعمى{، الكافر الذي لد عمً عن حك هللا وأمره ونعمه علٌه، و}البصٌر{، لال لتادة:" 
العبد المإمن الذي أبصر بصًرا نافعًا، فوّحد هللا وحده، وعمل بطاعة ربه، وانتفع بما آتاه 

 .(ٕ)هللا"
 .(ٖ)}اأْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر{: لٌل: الجاهل والعالم "لال السمعانً:" 
مثل للضال والمهتدى، وٌجوز أن ٌكونمثبل لمن "}اأْلَْعَمى َواْلَبِصٌُر{:لال الزمخشري: 

اتبع ما ٌوحى إلٌه. ومن لم ٌتبع. أو لمن ادعى المستمٌم وهو النبوة، والمحال وهو اإللهٌة أو 
 .(ٗ)الملكٌة"
المعرض الكافر لال ابن عطٌة:"أي: لل لهم إنه ال ٌستوي الناظر المفكر فً اآلٌات أو  

 .(٘)المهمل للنظر، فاألعمى والبصٌر مثاالن للمإمن والكافر"
[، أي:"أفبل تتفكرون فً آٌات هللا؛ لتبصروا ٓ٘لوله تعالى:}أَفَبَل تَتَفَكَُّروَن{ ]األنعام :  

 .(ٙ)الحك فتإمنوا به؟"
 .(2)لال مماتل:"ٌعنى: فهبل ٌتفكرون فتعلمون أنهما ال ٌستوٌان" 
 .(1)أي: أنهما ال ٌستوٌان"ي:"لال البؽو 
لال ابن عطٌة:"أي: ففكروا أنتم وانظروا، وجاء األمر بالفكرة فً عبارة العرض  

 .(5)والتحضٌض "
لال الطبري:"ٌمول لهإالء الذٌن كذبوا بآٌات هللا: أفبل تتفكرون فٌما أحتّج علٌكم به، أٌها  

لٌه، من فساد ما أنتم علٌه ممٌمون من الموم، من هذه الحجج، فتعلموا صحة ما ألول وأدعوكم إ
إشران األوثان واألنداد باهلل ربّكم، وتكذٌبكم إٌاي مع ظهور حجج صدلً ألعٌنكم، فتدعوا ما 

 .(ٓٔ)أنتم علٌه من الكفر ممٌمون، إلى ما أدعوكم إلٌه من اإلٌمان الذي به تفوزون؟"
لموا أنى ما ادعٌت ما ال فبل تكونوا ضالٌن أشباه العمٌان. أو فتعلال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔٔ)ٌلٌك بالبشر. أو فتعلموا أن أتباع ما ٌوحى إلى مما ال بد لً منه"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ٌجب على النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أن ٌعِلن  -ٔ

ِ َواَل  ٌَْب َواَل أَلُوُل لَكُْم إِّنًِ لؤلمة ما أمره هللا به؛ ﴿اَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ أَْعلَُم اْلؽَ
.﴾ ًَّ  َملٌَن إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ

ر بـ }لُْل{ بالنسبة للرسول  -ٕ  هللا وأن أهمٌته، على دلٌبًل  ذلن كان ملسو هيلع هللا ىلصومنها: أن ما ُصّدِ
 .به العناٌة على ٌدل مما خاصة، ٌُبَلِّؽه أن نبٌه أوصى تعالى

ٌة: أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ال ٌملن خزابن هللا عز ومن فوابد هذه اآل -ٖ
، (ٕٔ)نار بٌته فً ٌُولَد ال والثبلثة الشهرٌن ملسو هيلع هللا ىلصوجل، أي: خزابن الرزق، ولذلن ٌعٌش 

ولو كان عنده خزابن هللا ألدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن ٌحمِّك له ما ٌرٌد، لكنه 
ٌِّرَ  ملسو هيلع هللا ىلص نَبًٌِّا عبًدا ٌكون أن فاختار َنبًٌِّا، ملًَكا أو نبًٌّا، عبًدا ٌكون أن بٌن ُخ

(ٖٔ). 

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٖ/ٔٔ(:صٕٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٖ/ٔٔ(:صٕٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .5ٕٗ/ٕالوجٌز:المحرر  (5)
 .2ٕٖ-2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة..5ٕٗ5أخرجه أحمد )(ٕٔ)
 ( من حدٌث عبد هللا بن عباس.2ٔٓٙأخرجه النسابً فً السنن الكبرى )(ٖٔ)



ٕٖٔ 
 

ومن فوابد هذه اآلٌة: أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ال ٌعلم الؽٌب؛ لموله: ﴿َواَل  -ٗ
ٌَْب﴾.  أَْعلَُم اْلؽَ

 مستمبَلة؟ أشٌاء عن ٌحّدِث ملسو هيلع هللا ىلصفإن لال لابل: ألٌس النبً 
عز وجل، وهللا تبارن وتعالى ٌعلم الؽٌب، فالجواب: بلى، ولكن بوحً من هللا 

ولهذا نمول: كل ما أخبر به النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم من أمور المستمبل فهً 
بوحً خاص من هللا عز وجل، وحٌنبذ ال ٌنافً ما أخبر به من أمور الؽٌب ما ذكره هللا 

ٌَْب﴾؛ ألن علمه  بالمستمبل بما أوحى هللا إلٌه لٌس علًما تعالى فً هذه اآلٌة: ﴿َواَل أَْعلَُم اْلؽَ
ذاتًٌّا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند هللا عز وجل، كما أن اإلنسان ٌرى الرإٌا 

اِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعٌَن »الصالحة فً المنام وٌنتفع بها فً المستمبل، و ْإٌَا الصَّ الرُّ
ةِ   .(ٔ)«ُجْزًءا ِمَن النُّبُوَّ

بد هذه اآلٌة: الرد الصرٌح على من لالوا: إن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله ومن فوا -٘
وسلم ٌعلم الؽٌب، ثم لَبَّسوا وَشبَُّهوا بما أخبر به من المؽٌَّبَات التً أوحى هللا إلٌه بها، 
فٌمال: األصل أنه ال ٌعلم الؽٌب، وإذا جاء شًء تحدث به النبً صلى هللا علٌه وعلى 

 مستمبل فإننا نعلم أن ذلن بوحً خاص من هللا تبارن وتعالى.آله وسلم عن ال
ومن فوابد هذه اآِلٌة: أن الملَن لد ٌتصور بصورة إنسان؛ لموله: ﴿َواَل أَلُوُل لَكُْم إِّنًِ  -ٙ

َملٌَن﴾؛ ألنه لوال أنه ٌمكن تصوره بصورة إنسان ما احتٌج إلى النفً؛ إذ إنه معلوم بدون 
 اء جبرٌل علٌه السبلم بصورة البشر.نفً، وهذا هو الوالع، ولد ج

ٌِْه َملٌَن﴾ ]األنعام  -2 [، 1ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: الرد على الذٌن لالوا: ﴿لَْواَل أُْنِزَل َعلَ
ولالوا: لوال نزل علٌه المبلبكة، فإن المبلبكة ال ٌمكن أن ٌنزلوا لٌكونوا رسبًل إلى 

ٌِْهْم َما ٌَْلبِسُوَن﴾  البشر، كما لال عز وجل: ﴿َولَْو َجعَْلَناهُ  َملًَكا لََجعَْلَناهُ َرُجبًل َولَلَبَْسنَا َعلَ

 [.5]األنعام 
ومن فوابد اآلٌة: كمال عبودٌة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هلل عز وجل؛ لموله:  -1

﴾، ال ٌزٌد وال ٌنمص، حتى لو كان الذي نزل إلٌه ع ًَّ لى ﴿إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إَِل
شخصٌته علٌه الصبلة والسبلم، فإنه ال ٌمكن أن ٌدعه، وانظر إلى لول هللا تعالى: ﴿َوإِْذ 

َ َوتُْخِفً فًِ نَ ٌَْن َزْوَجَن َواتَِّك َّللاَّ ٌِْه أَْمِسْن َعلَ ٌِْه َوأَْنعَْمَت َعلَ ُ َعلَ ْفِسَن َما تَمُوُل ِللَِّذي أَْنعََم َّللاَّ
ُ ُمْبِدٌِه َوتَْخَشى النَّ  ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ﴾ ]األحزاب َّللاَّ هها 2ٖاَس َوَّللاَّ [، كلمات عظٌمة، ٌوّجِ

هللا عز وجل إلى نبٌه صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم، ولو كان كاتًما شٌبًا مما أوحاه هللا 
َ َواَل تُِطِع الْ  ًُّ اتَِّك َّللاَّ َكافِِرٌَن إلٌه لكتم هذا؛ ألنه شًء عظٌم، أو كموله: ﴿ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 [.َٔواْلُمنَافِِمٌَن﴾ ]األحزاب 
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الشرابع تولٌفٌة ال ٌجوز ألحد أن ٌبتدع منها شٌبًا،  -5

ر أهل العلم أن األصل فً العبادات المنع  ﴾، ولهذا لرَّ ًَّ كموله: ﴿إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ
ٌتعبد هلل تعالى بشًء إال ما أذن هللا فٌه شرًعا، وهذا  والحظر، وأنه ال ٌجوز لئلنسان أن

َمْن »حك مستنِد إلى آٌات متعددة، وإلى لول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم: 
ٌَْس ِمْنهُ فَُهَو َردٌّ   .(ٕ)«أَْحَدَث فًِ أَْمِرَنا َهذَا َما لَ

ٔٓ- ﴾ ًَّ ، وأنواع الوحً مذكورة فً لوله ومنها: إثبات وحً هللا له؛ لموله: ﴿إِالَّ َما ٌُوَحى إَِل
ُ إِالَّ َوْحًٌا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو ٌُْرِسَل َرُسواًل  تعالى: ﴿َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌَُكلَِّمهُ َّللاَّ

ًَ بِإِْذنِِه َما ٌََشاُء﴾ ]الشورى   [.ٔ٘فٌَُوِح
ٌمكن أن ٌستوٌَا؛  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌستوي األعمى والبصٌر، وال -ٔٔ

لموله: ﴿لُْل َهْل ٌَْستَِوي﴾، ووجهه أن االستفهام هنا بمعنى النفً، واالستفهام بمعنى النفً 
ن أو ُمْشَرب معنى التحدي.  ُمَضمَّ

                                                             
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.1/  ٖٕٕٙ( ومسلم )515ٙمتفك علٌه، البخاري )(ٔ)
 ( من حدٌث عابشة.2ٔ/  2ٔ1ٔ(، ومسلم )52ٕٙ)متفك علٌه؛ البخاري (ٕ)
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ومنها: أنه كما أنه ال ٌستوي األعمى والبصٌر ِحسًّا، فبل ٌستوي األعمى والبصٌر  -ٕٔ
 معنًى،فالجاهل أعمى والعاِلم بصٌر.

 ابد اآلٌة الكرٌمة: الحث على التفكر؛ لموله: ﴿أَفَبَل تَتَفَكَُّروَن﴾.ومن فو -ٖٔ
ومنها: ذم َمن لم ٌتفكر؛ ألن االستفهام هنا للتوبٌخ، ولكن التفكر فً األمور على حسب  -ٗٔ

الوالع، ال ٌتخٌل أشٌاء ال تمت للوالع بصلة، وال ٌتفكر فً أشٌاء ال ٌمكنه الوصول 
فً ذات هللا عز وجل فإنه ال ٌجوز؛ ألنه ال ٌمكن الوصول  إلٌها، فلو أراد أحد أن ٌتفكر

إلٌه، ولو أراد أن ٌتفكر فً كٌفٌة النزول إلى السماء الدنٌا فبل ٌجوز؛ ألن ذلن ال ٌمكن 
الوصول إلٌه، وهللا عز وجل لال: ﴿اَل تُْدِركُهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر﴾ ]األنعام 

ر الذي ٌدرن األشٌاء إدراًكا حسًٌّا ال ٌمكن أن ٌدرن هللا عز [، فإذا كان البصٖٓٔ
 وجل، فالفكر من باب أولى.

علٌه ٌكون التفكر فً األمور الوالعة، فً آٌات هللا عز وجل الكونٌة والشرعٌة؛   
فاآلٌات الكونٌة هً المخلولات، وما أبدع هللا فٌها من الِحكم واألسرار العظٌمة، واآلٌات 

األحكام الشرعٌة التً شرعها هللا للعباد، وجعلها صالحة لكل زمان الشرعٌة هً 
ر.  ومكان، ٌعنً إذا طُّبِمَت الشرٌعة فهً صالحة لكل زمان ومكان، ال ٌمكن أن تَُدّمِ

وهنا نمؾ لنذكر من توسل بهذه العبارة إلى تكٌٌؾ الشرٌعة حسب الوالع، فإن   
رٌعة، وإذا كٌَُِّؾ الوالع حسب هذا ؼلط عظٌم، والواجب تكٌٌؾ الوالع حسب الش

الشرٌعة صلحت األمور، أما أن ٌكٌِّؾ الشرٌعة على الوالع وٌكون لنا فً كل زمان 
شرٌعة، أو فً كل مكان شرٌعة، أو فً كل أمة شرٌعة، فهذا ٌعنً أن الشرٌعة تُبَدَّل، 

وجل الكونٌة وتُعَدَّل، وتدخلها األهواء، وهذا شًء ممتنع، فإذن التفكر فً آٌات هللا عز 
 والشرعٌة.

كذلن أًٌضا تفكر فً أسمابه وصفاته، التفكر فً االسم ماذا ٌدل علٌه من   
 الصفة، سواء كانت الداللة داللة تضُّمن، أو داللة مطابمة، أو داللة التزام.

 
 المرآن

ٌَْس لَُهْم  ًٌّ َواَل َشِفٌٌع لَعَل ُهْم ٌَت مُوَن }َوأَْنِذْر بِِه ال ِذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إِلَى َربِِّهْم لَ ِمْن ُدونِِه َوِل
 [ٔ٘({ ]األنعام : ٔ٘)

 التفسٌر:
ؾ  لون بوعد هللا  -أٌها النبً-وخّوِ بالمرآن الذٌن ٌعلمون أنهم ٌُحشرون إلى ربهم، فهم مصّدِ

ًّ ٌنصرهم، وال شفٌع ٌشفع لهم عنده تعالى، فٌخلصهم من عذ ابه؛ ووعٌده، لٌس لهم ؼٌر هللا ول
 لعلهم ٌتمون هللا تعالى بفعل األوامر واجتناب النواهً.

 سبب النزول:
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ابن عباس:"مّر المؤل من لرٌش على رسول هللا صلى هللا  

علٌه وسلم، وعنده خباب وببلل وصهٌب فمالوا: أهإالء من هللا علٌهم من بٌننا، أتؤمرنا أن نكون 
م عنن فلعلنا نتبعن. فؤنزل هللا:}َوأَْنِذْر بِِه الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إِلَى تبعا لهإالء؟ اطرده

 .(ٔ)["٘٘ -ٕ٘[، اآلٌات:]َ٘٘ربِِّهْم{، إلى لوله: }َوِلتَْستَبٌَِن َسِبٌُل اْلُمْجِرِمٌن{ ]األنعام : 
الَِّذٌَن ٌََخافُوَن{ فً  ؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة: }َوأَْنِذْر بِهِ -رضً هللا عنهما-أٌضا–وعنه 

 . ]موضوع[(ٕ)ببلل، وصهٌب، وعمار، ومهجع، وعامر بن فهٌرة، وخباب، وسالم"

                                                             
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
فً "معرفة  منده (،وابن5ٕٙٙرلم  ٕٗٔٙ/ ٘فً "معرفة "الصحابة" ) األصبهانً أبونعٌم أخرجه(ٕ)

 من( 2ٙٗ/ ٖ(،و"اإلصابة" )ٗٓ٘/ ٗالؽابة" ) فً "أسد كما فً "الصحابة"؛ المدٌنً وأبوموسى "الصحابة"،
 به. عباس ابن عن صالح أبً عن الكلبً الصؽٌرعن السدي طرٌك

 .متهمون عباس ابن دون موضوع؛من للنا: وهذا
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[، أي:"أي ٔ٘لوله تعالى:}َوأَْنِذْر بِِه الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إِلَى َربِِّهْم{ ]األنعام :  
ؾ ٌا دمحم بهذا المرآن المإمنٌن المصدلٌن بوعد هللا   .(ٔ)ووعٌده الذي ٌتولعون عذاب الحشر"خّوِ

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وأنذر، ٌا دمحم، بالمرآن الذي أنزلناه إلٌن، لال الطبري:" 
الموَم الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم، علًما منهم بؤن ذلن كابن، فهم مصدلون بوعد هللا 

 .(ٕ)اببون فً السعً، فٌما ٌنمذهم فً معادهم من عذاب هللا"ووعٌده، عاملون بما ٌرضً هللا، د
لوله: }وأنذر به{، أي بالمرآن، وإنما ذكر الذٌن ٌخافون الحشر، دونؽٌرهم لال الزجاج:" 
منذر جمٌع الخلك، ألن الذٌن ٌخافون الحشر الحجة علٌهم أوجب، ألنهم أفهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو 

ن، إما رجل مسلم فٌإدي حك هللا فً إسبلمه، وإما رجل من أهل الكتاب، بالمٌعاد، فهم أحد رجلٌ
 .(ٖ)فؤهل الكتاب أجمعون معترفونبؤن هللا جل ثناوه خالمهم، وأنهم مبعوثون"

لما أخبر أنه ال ٌتبع إال ما ٌوحى إلٌه أمره هللا تعالى أن ٌنذر به فمال: لال أبو حٌان:" 
ٌعود على هللا أي بعذاب هللا. ولٌل: ٌعود على الحشر وهو  }وأنذر به{ أي بما أوحً إلٌن. ولٌل:

مؤمور بإنذار الخبلبك كلهم وإنما خص باإلنذار هنا من خاؾ الحشر ألنه مظنة اإلٌمان، وكؤنه 
 .(ٗ)لٌل: الكفرة المعرضون دعهم ورأٌهم وأنذربالمرآن من ٌرجى إٌمانه"

روا{ ٌجمعوا وٌبعثوا إلى ربهم، خوؾ بالمرآن، }الذٌن ٌخافون أن ٌحشلال البؽوي:أي:" 
 .(٘)ولٌل: ٌخافون أي ٌعلمون، ألن خوفهم إنما كان من علمهم"

}وانذر به{، أي: خوؾ به }الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم{ لٌل: هم لال السمعانً:" 
 .(ٙ)المسلمون، ولٌل: كل من ٌإمن بالبعث من المسلمٌن وأهل الكتاب"

الضمٌر راجع إلى لوله:}ما ٌوحى إلً{ و}الذٌن ٌخافون }وأنذر به{ لال الزمخشري:" 
أن ٌحشروا{، إما لوم داخلون فً اإلسبلم ممرون بالبعث، إال أنهم مفرطون فً العمل، فٌنذرهم 
بما ٌوحى إلٌهلعلهم ٌتمون أى ٌدخلون فً زمرة المتمٌن من المسلمٌن. وإما أهل الكتاب ألنهم 

علم من حالهم أنهم ٌخافون إذا سمعوا بحدٌث البعث أن  ممرون بالبعث. وإما ناس من المشركٌن
ٌكون حما فٌهلكوا، فهم ممن ٌرجى أن ٌنجع فٌهم اإلنذار، دون المتمردٌن منهم، فؤمر أن ٌنذر 

 .(2)هإالء"
لال أبو حٌان:"وظاهر لوله: }الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم{ عموم من خاؾ  

صرانً فبل ٌتخصص بالمسلمٌن الممرٌن بالبعث إال الحشر وآمن بالبعث من مسلم وٌهودي ون
 .(1)أنهم مفرطون فً العمل فٌنذرهم بما أوحً إلٌه"

عن السدي لوله: "}وأنذر به الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم لٌس لهم من دونه ولً 
 .(5)وال شفٌع{، هإالء المإمنون"

الذٌن ٌعملون فمال: }وأنذر ولال الفضٌل بن عٌاض: "لٌس كل خلمه عاتب، إنما عاتب  
 .(ٓٔ)به الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم{"

ًٌّ َواَل َشِفٌٌع{ ]األنعام :   ٌَْس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِل [، أي:"لٌس لهم ؼٌر هللا ٔ٘لوله تعالى:}لَ
ًّ ٌنصرهم، وال شفٌع ٌشفع لهم عنده تعالى، فٌخلصهم من عذابه" ول
(ٔٔ). 

 .(ٔ)لرٌب لهم وال شفٌع فٌهم من عذابه إن أراده بهم"أي : ال  لال ابن كثٌر:" 
                                                             

 .ٖٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓ٘-5ٔ٘/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٓ٘/ٗالبحر المحٌط: (1)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٕ2أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .52ٕٔ/ٗ(:ص2ٖٕ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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{، ٌنصرهم فٌستنمذهم منه، لال الطبري:"  ًّ أي: لٌس لهم من عذاب هللا إن عذبهم ،}ول
 .(ٕ)}وال شفٌع{، ٌشفع لهم عند هللا تعالى ذكره فٌخلصهم من عمابه"

}وال شفٌع{  }لٌس لهم من دونه{ من دون هللا، }ولً{ لرٌب ٌنفعهم،لال البؽوي:أي:" 
 .(ٖ)ٌشفع لهم"
ألن النصارى، والٌهود ذكرت أنها أبناء هللا وأحباإه، فؤعلم هللا أنه الولً لال الزجاج:" 

 .(ٗ)له إال المإمنون، وأن أهل الكفر لٌس لهم عن دون هللا ولً وال شفٌع"
وله: }لٌس فإن لٌل: ألٌس ٌشفع األنبٌاء واألولٌاء ٌوم المٌامة، فما معنى للال السمعانً:" 

 لهم من دونه ولً وال شفٌع{ ؟ 
للنا: معناه: ال شفاعة إال بإذنه، وهم إنما ٌشفعون بإذنه، أو هذا رد لما زعموا أن 

 .(٘)المبلبكة واألصنام ٌشفعون لنا"
[، أي:"لعلهم ٌتمون هللا تعالى بفعل األوامر ٔ٘لوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٙ)النواهً"واجتناب 
 .(2)لعلهم ٌطٌعون"لال مجاهد:" 
 .(1)لال الضحان:" لعلهم ٌتمون النار بالصلوات الخمس" 
 .(5)أى: ٌدخلون فً زمرة المتمٌن من المسلمٌن"لال الزمخشري:" 
أي : أنذر هذا الٌوم الذي ال حاكم فٌه إال هللا ، َعزَّ وجل } لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن {  لال ابن كثٌر:" 

ٌعملون فً هذه الدار عمبل ٌنجٌهم هللا به ٌوم المٌامة من عذابه ، وٌضاعؾ لهم به الجزٌل من ف
 .(ٓٔ)ثوابه "
ٌمول: أنذرهم كً ٌتموا هللا فً أنفسهم، فٌطٌعوا ربهم، وٌعملوا لمعادهم، لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)وٌحذروا َسخطه باجتناب معاصٌه"

 .(ٕٔ)فٌنتهون عما نهوا عنه"لال البؽوي:أي:" 
لال أبو حٌان:"أي: ٌدخلون فً زمرة أهل التموى وال بؤهل الكتاب وال بناس من  

المشركٌن علم من حالهم أنهم ٌخافون إذا سمعوا بحدٌث البعث أن ٌكون حما فٌهلكوا، فهم ممن 
ٌرجى أن ٌنجع فٌهم اإلنذار دون المتمردٌن منهم، و}ٌخافون{ باق على حمٌمته، أي: ٌخافون ما 

 .(ٖٔ)لحشر من مإاخذتهم بذنوبهم، وأما الحشر فمتحمك"ٌترتب على ا
ٌمول: ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم علما بؤنه سٌكون. ولذلن  فسر ولال الفراء:" 

 .(ٗٔ)المفسرون }ٌخافون{: ٌعلمون"
،ألّن خوفهم كان من أجل علمهم «العلم»موضع« المخافة»فوضعتلال الطبري:"

 .(٘ٔ)ذلن"بولوع ذلن ووجوده من ؼٌر شن منهم فً 

                                                                                                                                                                               
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٖٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .52ٕٔ/ٗ(:ص2ٖٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .52ٕٔ/ٗ(:ص2ٖٕ5أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٗالبحر المحٌط: (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ:معانً المرآن (ٗٔ)
 .2ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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على بابها فً الخوؾ أي الذٌن ٌخافون ما « وٌخافون»وهذا ؼٌر الزم، لال ابن عطٌة:"
تحمموه من أن ٌحشروا وٌستعدون لذلن، ورب متحمك لشًء مخوؾ وهو لملة النظر والحزم ال 

 .(ٔ)ٌخافه وال ٌستعد له"
 الفوابد:
ذا: أن خٌر ما ٌُْنَذر به هو من فوابد اآلٌة الكرٌمة: وجوب اإلنذار بالمرآن، وٌتفرع من ه -ٔ

المرآن؛ ألنه أبلػ المواعظ فً اإلنذار، لكن كما لال هللا عز وجل: ﴿ِلَمْن َكاَن لَهُ لَْلٌب أَْو 
 [.2ٖأَْلمَى السَّْمَع َوهَُو َشِهٌٌد﴾ ]ق 

ِه ومن الفوابد: أنه ال ٌنتفع باإلنذار بالمرآن إال الذٌن ٌإمنون بالٌوم اآلخر؛ لموله: ﴿أَْنِذْر بِ  -ٕ
 الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إَِلى َربِِّهْم﴾.

ومنها: إثبات الحشر إلى هللا عز وجل، وهذا ٌكون ٌوم المٌامة، تُْحَشر الخبلبك إلى ربها  -ٖ
عز وجل لٌمضً بٌنهم لضاء دابًرا بٌن العدل والفضل؛ العدل للكفار، والفضل 

 للمإمنٌن.
ًٌّ َواَل ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال  -ٗ ٌَْس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِل أحد ٌمنع من هللا؛ لموله: ﴿لَ

 َشِفٌٌع﴾.
 ومن فوابدها: إثبات الشفاعة؛ ألنه لوال وجودها ما صح نفٌها، والشفاعة أنواع: -٘

منها: الشفاعة العظمى لٌُْمَضى بٌن الناس، هذه خاصة بالرسول صلى هللا علٌه  -
 من أحد ٌنكرها ولم ،ملسو هيلع هللا ىلصنها، وتستمر للرسول وعلى آله وسلم، ٌعتذر أولو العزم ع

ون الملة، طوابؾ  .بها ٌُِمرُّ
ومنها: الشفاعة فً أهل الكبابر من المإمنٌن أن ٌخرجوا من النار، وهذه ٌنازع فٌها  -

طابفتان من أهل الملة حسب انتسابهم، وهم الخوارج والمعتزلة؛ ألن هاتٌن 

وإذا كان هللا لد لضى  -والعٌاذ باهلل-النار الطابفتٌن ٌرون أن فاعل الكبٌرة مخلَّد فً 
 علٌه أن ٌَُخلَّد فً النار فإن الشفاعة ال تنفعه.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات العلل واألسباب؛ لموله: ﴿لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن﴾، فكل إنسان  -ٙ
 ٌعرؾ أن األمور لها أسباب ولها علل.

 
 المرآن

ٍء }َواَل تَْطُرِد ال ِذٌَن ٌَْدعُ  ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ ًّ وَن َرب ُهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِش
ٍء فَتَْطُرَددُْم فَتَكُوَن ِمَن الظ اِلِمٌَن ) ًْ ٌِْهْم ِمْن َش  [ٕ٘({ ]األنعام : َٕ٘وَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ

 التفسٌر:
ضعفاء المسلمٌن الذٌن ٌعبدون ربهم أول النهار وآخره، عن مجالستن  -أٌها النبً-وال تُْبعد 

ٌرٌدون بؤعمالهم الصالحة وجه هللا، ما علٌن من حساب هإالء الفمراء من شًء، إنما حسابهم 
على هللا، ولٌس علٌهم شًء من حسابعلٌن، فإن أبعدتهم فإنن تكون من المتجاوزٌن حدود هللا، 

 الذٌن ٌضعون الشًء فً ؼٌر موضعه.
 [لوالن:ٖ٘، ٕ٘بب نزول اآلٌات:]فً س

ًّ نزلت: }َواَل تَْطُرِد. . .{؛ لال: نزلت فً ستة:  أحدها: روي عن سعد بن أبً ولاص؛ لال: "ف
صلى  -أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون لالوا له: تدنً هإالء. وفً رواٌة: كنا مع النبً 

: اطرد هإالء؛ ال ٌجترإون علٌنا، -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً ستة نفر، فمال المشركون للنبً  -هللا علٌه وسلم 
لال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذٌل وببلل ورجبلن لست أسمٌهما، فولع فً نفس 
 ِ ًّ رسول هللا ما شاء أن ٌمع، فحدث نفسه؛ فؤنزل هللا: }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم ِباْلؽََداةِ َواْلعَِش

                                                             
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)



ٕٔ1 
 

ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ٌُِرٌُدو ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش َن َوْجَههُ َما َعلَ
 . ]صحٌح[(ٔ)({ِٕ٘مَن الظَّاِلِمٌَن )

 -وفً السٌاق نفسه الوي عن عبدهللا بن مسعود:" مّر المؤل من لرٌش على رسول هللا 
وعنده صهٌب وببلل وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمٌن، فمالوا: ٌا دمحم!  -ملسو هيلع هللا ىلص 

اطردهم، أرضٌت هإالء من لومن؟ أفنحن نكون تبعاً لهإالء؟ أهإالء َمنَّ هللا علٌهِم من بٌننا؟ 
ِ ٌُِرٌُدوَن  فلعل إن طردتهم أن نؤتٌن، لال: فنزلت: }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ  ًّ َواْلعَِش

ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش َوْجَههُ َما َعلَ
 .]ضعٌؾ[(ٕ)الظَّاِلِمٌَن{"

والثانً: روي عن خباب بن األرت؛ لال: "جاء األلرع بن حابس التمٌمً وعٌٌنة بن حصن 
مع صهٌب وببلل وعمار وخباب لاعداً فً ناس من الضعفاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لفزاري فوجدوا رسول هللا ا

؛ حمروهم، فؤتوه فخلوا به، ولالوا: إنا نرٌد أن تجعل -ملسو هيلع هللا ىلص  -من المإمنٌن، فلما رأوهم حول النبً 
لعرب تؤتٌن فنستحً أن ترانا العرب مع لنا منن مجلساً، تعرؾ لنا به العرب فضلنا، فإن وفود ا

هذه األعبد، فإذا نحن جبنان؛ فؤلمهم عنن، فإذا نحن فرؼنا؛ فالعد معهم إن شبت، لال: "نعم"، 
ً لٌكتب ونحن لعود فً ناحٌة؛ فنزل  لالوا: فاكتب لنا علٌن كتاباً، لال: فدعا بصحٌفة ودعا علٌا

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما فمال: }َواَل تَْطُرِد الَّ  -علٌه السبلم-جبرٌل  ًّ ِذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش
ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌنَ  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش  َعلَ

َكذَِلَن فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ِلٌَمُولُوا ({ ثم ذكر األلرع بن حابس وعٌٌنة بن حصن، فمال: }وَ ٕ٘)
ُ ِبؤَْعلََم بِالشَّاِكِرٌَن ) ٌَْس َّللاَّ ٌْنِنَا أَلَ ٌِْهْم ِمْن بَ ُ َعلَ ({ ثم لال: }َوإِذَا َجاَءَن الَِّذٌَن ٖ٘أََهُإاَلِء َمنَّ َّللاَّ

ٌْكُْم َكتََب َربُّكُْم عَ  ْحَمةَ{؛ لال: فدنونا منه حتى وضعنا ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاتَِنا فَمُْل َسبَلٌم َعلَ لَى نَْفِسِه الرَّ
ٌجلس معنا، فإذا أراد أن ٌموم لام وتركنا؛ فؤنزل هللا:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ركبنا على ركبته، وكان رسول هللا 

ِ ٌُِرٌُدوَن َوجْ  ًّ ٌْنَاَن َعْنُهْم{ وال }َواْصِبْر نَْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداِة َواْلعَِش َههُ َواَل تَْعُد َع
ٌَا َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا لَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا{؛ ٌعنً: عٌٌنة  ْن تجالس األشراؾ }تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ

ٌٌنة واأللرع، [ ، لال: هبلكاً، لال: أمر ع1ٕواأللرع، }َواتََّبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{ ]الكهؾ: 
، فإذا بلؽنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم ضرب لهم مثل الرجلٌن ومثل الحٌاة الدنٌا. لال خباب: فكنا نمعد مع النبً 

 . ]حسن[(ٖ)الساعة التً ٌموم فٌها لمنا وتركناه حتى ٌموم "

                                                             
 ،1ٕٙٗ رلم 2ٖ ،2ٕ/ ٘" )الكبرى" فً والنسابً ،(ٖٕٔٗ رلم 121ٔ/ ٗ" )صحٌحه" فً مسلم أخرجه(ٔ)

 ،(1ٕٔٗ رلم/ ٕ) ماجه البن رواٌة وفً. كثٌر وؼٌرهما( 1ٖٔ رلم 2ٓٗ ،5ٙٗ/ ٔ" )التفسٌر"و ،(1ٕٙٙ
 والممداد وعمار وصهٌب وسعد مسعود ابن: وهم الستة تسمٌة( ٘ٗٔ ص" )النزول أسباب" فً والواحدي
ٌّر صدوق،: "الحافظ لال الربٌع؛ بن لٌس سنده وفً وببلل،  فحدث حدٌثه من لٌس ما ابنه علٌه أدخل كبر، لما تؽ
 ."به
 والبزار ،2ٕ٘-2ٖٗ/ٔٔ(:صٕٖ٘٘ٔ)" البٌان جامع" فً والطبري ،(ٕٓٗ/ ٔ" )المسند" فً أحمد أخرجه(ٕ)
 ،(ٕٓ٘ٓٔ رلم 2ٕٔ/ ٓٔ" )الكبٌر المعجم" فً والطبرانً ،(كشؾ - 5ٕٕٓ رلم 5ٗ ،1ٗ/ ٖ" )مسنده" فً
 أسباب" فً الواحدي وعنه-" تفسٌره" فً الشٌخ وأبو ،(2ٖٕٙ رلم 5ٕٙٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن
 .به مسعود ابن عن الثعلبً كردوس عن سوار بن أشعث طرٌك من -( ٙٗٔ ص" )النزول
 جمع عنه روى هذا؛ وكردوس ،"التمرٌب" فً كما ضعٌؾ؛ وهو سوار بن أشعث فٌه ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا
/ ٕٗ" )الكمال تهذٌب" فً كما ؛"مشهور: "معٌن ابن ولال ،(ٖٖٗ ،ٕٖٗ/ ٘) حبان ابن ووثمه الثمات، من
 .أعلم وهللا التابعٌن، من أنه خاصة الحسن مرتبة عن حدٌثه ٌنزل ال حاله هذا فرجل الهٌثمً؛ ووثمه ،(2ٓٔ
 ؼٌر"! الصحٌح" رجال أحمد ورجال والطبرانً، أحمد رواه(: "ٕٔ ،ٕٓ/ 2" )الزوابد مجمع" فً الهٌثمً لال

 ".ثمة وهو كردوس
 ذلن، فً وهما ولد( 51ٖ٘ رلم 2ٖ ،ٖٙ/ ٙ" )للمسند تحمٌمه" فً -هللا رحمه- شاكر أحمد الشٌخ وصححه
 .لدمنا ما والصواب
 .نعٌم وأبً مردوٌه البن نسبته وزاد( 2ٕٕ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره

( ٕٗٙ٘ٔ رلم 1ٕٓ ،2ٕٓ/ ٕٔ" )مصنفه"و ،(22ٗ رلم 5ٖٔ ،1ٖٔ/ ٔ" )مسنده" فً شٌبة أبً ابن أخرجه(ٖ)
 ،ٙٗٔ/ ٔ" )الحلٌة" فً نعٌم وأبو ،(5ٖٖٙ رلم 22 ،2٘/ ٗ" )الكبٌر المعجم" فً الطبرانً طرٌمه ومن-

 ومن-" مسنده" فً راهوٌه بن وإسحاق ،-( ٖٕٔ ،ٖٕٓ ،ٖٗ" )الكمال تهذٌب" فً المزي طرٌمه ومن-( 2ٗٔ
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لال ابن عطٌة: "وهذا تؤوٌل بعٌد فً نزول اآلٌة، ألن اآلٌة مكٌة وهإالء األشراؾ لم 
ٌفدوا إال فً المدٌنة، ولد ٌمكن أن ٌمع هذا المول منهم ولكنه إن كان ولع فبعد نزول اآلٌة بمدة 

 .(ٔ)اللهم إال تكون اآلٌة مدنٌة"
ُ َعْنهُ  -أن سبب نزول هذه اآلٌات حدٌث سعد  -وهللا أعلم-والراجح ًَ َّللاَّ لصحة  -َرِض

جاج المفسرٌن به مع عدم المعارض إسناده، وموافمته للفظ اآلٌة، وتصرٌحه بالنزول، واحت
 الراجح.

ال تصح وذلن العتبلل إسنادها، نذكر ولد ذكرت المصادر مجموعة من الرواٌات التً 
 منها على سبٌل البٌان:

عكرمة:"جاء عتبة بن ربٌعة وشٌبة بن ربٌعة، ومطعم بن عدي، والحارث بن عن  -
عبد مناؾ من الكفار نوفل، ولرظة بن عبد عمرو بن نوفل، فً أشراؾ من بنً 

إلى أبً طالب، فمالوا: لو أن ابن أخٌن ٌطرد عنه موالٌنا وحلفاءنا؛ فإنما هم عبٌدنا 
وعسفاإنا؛ كان أعظم فً صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدنى ألتباعنا إٌاه، وتصدٌماً 

ر بن الخطاب: فحدثه بالذي كلموه به، فمال عم -ملسو هيلع هللا ىلص  -له، لال: فؤتى أبو طالب النبً 
-لو فعلت ذلن حتى تنظر ما الذي ٌرٌدون وإالم ٌصٌرون من لولهم؛ فؤنزل هللا 

ٌَْس لَُهْم ِمْن ُدونِِه  -تعالى هذه اآلٌة: }َوأَْنِذْر بِِه الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا ِإلَى َربِِّهْم لَ
ًٌّ َواَل َشِفٌٌع لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن ) ِ ( َواَل تَ َٔ٘وِل ًّ ْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش

ٍء  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ
ٍض ِلٌَمُولُوا أََهُإاَلِء َمنَّ ( َوَكذَِلَن فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَعْ ٕ٘فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن )

ُ بِؤَْعلََم ِبالشَّاِكِرٌَن ) ٌَْس َّللاَّ ٌْنَِنا أَلَ ٌِْهْم ِمْن بَ ُ َعلَ  . ]ضعٌؾ[(ٕ)({"َّٖ٘للاَّ

                                                                                                                                                                               

" الكشاؾ أحادٌث تخرٌج" فً كما ؛"مسنده" فً ٌعلى وأبو ،-( 5ٗٓٔ/ ٖٖٗ/ 2" )الشعب" فً البٌهمً طرٌمه
 رلم 1ٓٔ ،2ٓٔ/ 1" )المهرة الخٌرة إتحاؾ"و ،(522ٖ رلم 5ٙ٘ ،1ٙ٘/ 1" )العالٌة المطالب"و ،(5ٖٗ/ ٔ)

 ،1ٕٖٔ/ ٕ" )سننه" فً ماجه وابن ،(ٖٕٓٔ ،5ٕٕٔ رلم 2ٔ ،5ٙ/ ٙ" )الزخار البحر" فً والبزار ،(22ٖٗ
" تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،22ٖ-2ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٖ٘ٔ)" البٌان جامع" فً والطبري ،(2ٕٔٗ رلم 1ٖٖٔ
" النزول أسباب" فً والواحدي ،(1٘ٔ ،2٘ٔ/ ٔ" )اآلثار مشكل" فً والطحاوي ،(2ٖٖٔ رلم 52ٕٔ/ ٗ)
 ،(1ٖٗ ص" )المبهمة األسماء" فً البؽدادي والخطٌب ،(2ٕ٘ ،2ٕٗ/ ٕ" )الوسٌط"و ،(ٙٗٔ ،٘ٗٔ ص)

 عن السدي عن كبلهما نصر بن وأسباط ٌزٌد بن حكٌم طرٌك من( ٖٖ٘ ،ٕٖ٘/ ٔ" )النبوة دالبل" فً والبٌهمً
 .به خباب عن الكنود أبً عن األزدي سعٌد أبً
 سعد أبو أو األزدي سعٌد وأبو" التمرٌب" فً كما ٌهم؛ صدوق السدي ،-هللا شاء إن- حسن إسناد وهذا: للنا

 ،"ممبول: "بموله الحافظ ولخصه ،(1ٙ٘/ ٘) حبان ابن ووثمه جمع عنه روى ؛-هللا شاء إن- صدوق األزدي؛
" الطبمات" فً سعد ابن وكذا( ٗٗٔ/ ٘) حبان ابن ووثمه الثمات، من جمع عنه روى ثمة فهو الكنود؛ أبو وأما
 ".ممبول: "بموله الحافظ ولخصه ،(22ٔ/ ٙ)

 .-هللا شاء إن- لؽٌره الصحٌح درجة إلى فٌرتمً سبك؛ ما الجملة فً له وٌشهد
 أبً بن بكر أبو رواه صحٌح، إسناد هذا(: "ٕٙٗٔ رلم 22ٕ ،2ٕٙ/ ٖ" )الزجاجة مصباح" فً البوصٌري لال
" مسلم صحٌح" فً وأصله. . . ومتنه بإسناده فذكره نصر بن أسباط ثنا المفضل بن أحمد عن" مسنده" فً شٌبة
 ".ولاص أبً بن سعد حدٌث من وؼٌره
 بن واأللرع مكٌة، اآلٌة فإن ؼرٌب؛ حدٌث وهذا(: "5ٖٔ/ ٕ" )العظٌم المرآن تفسٌر" فً كثٌر ابن الحافظ ولال
 ".بشهر الهجرة بعد أسلما إنما وعٌٌنة حابس
 ".ماجه ابن صحٌح" فً شٌخنا وصححه
 .مردوٌه وابن الشٌخ وأبً المنذر البن نسبته وزاد( 2ٖٕ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره

 .5ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 ثنا: - 1ٖٓ-25ٖ/ٔٔ(:صٕٖٗٙٔ)" البٌان جامع" فً الطبري طرٌمه ومن-" تفسٌره" فً سنٌد أخرجه(ٕ)

 .عكرمة عن جرٌج ابن عن المصٌصً دمحم بن حجاج
 :علل ثبلث فٌه ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا

 .اإلرسال: األولى
 .عكرمة عن ٌسمع لم جرٌج ابن: الثانٌة
 .وؼٌرهما والنسابً حاتم أبو ضعفه ضعٌؾ؛ هذا؛" التفسٌر" صاحب سنٌد: الثالثة
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وروى أبو صالح عن ابن عباس: "أن هذه اآلٌات نزلت فً الموالً، منهم ببلل،  -
مولى أبً  وصهٌب، وخباب، وعمار، ومهجع، وسلمان، وعامر بن فهٌرة، وسالم

حذٌفة وأن لوله:}وأنذر به الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم{ نزلت فٌهم 
 ]ضعٌؾ[.(ٔ)أٌضا"

صلى هللا  -وعن الربٌع بن أنس؛ لال: "كان رجال ٌستبمون إلى مجلس رسول هللا  -
؛ منهم: ببلل، وصهٌب، وسلمان، فٌجًء أشراؾ لومه وسادتهم ولد -علٌه وسلم 

سون ناحٌة، فمالوا: صهٌب: رومً، وسلمان: فارسً، أخذ هإالء المجلس فٌجل
وببلل: حبشً، ٌجلسون عنده ونحن نجًء فنجلس ناحٌة، حتى ذكروا ذلن لرسول 

: أنا سادة لومن وأشرافهم، فلو أدنٌتنا منن إذا جبنا؟ لال: فََهمَّ أن ٌفعل؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
ٌَْن ِمْن فؤنزل هللا: }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَدْ  ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ ًّ عُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش

ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ِحَسابِِهْم ِمْن َش
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)({ "ٕ٘)
وعنده ببلل وسلمان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن مجاهد؛ لال: "كان أشراؾ لرٌش ٌؤتون النبً و -

وصهٌب وؼٌرهم؛ مثل: ابن أم عبد وعمار وخباب، فإذا أحاطوا به؛ لال أشراؾ 
لرٌش: ببلل: حبشً، وسلمان: فارسً، وصهٌب: رومً، فلو نحاهم ألتٌناه؛ فؤنزل 

َن : }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم ِباْلؽََداةِ وَ -تعالى-هللا  ٌْ ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ ًّ اْلَعِش
ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)({"ٕ٘)
ً من كفار لرٌش لالوا للنبً و - سرن أن نتبعن! : إن -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن لتادة؛ لال: إن ناسا

ً من ضعفاء المسلمٌن، فمال هللا: }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن  ً ناسا فاطرد عنن فبلنًا وفبلنا

ٍء َوَما ِمْن  ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ ًّ ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش
ٍء فَتَ  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش  . ]ضعٌؾ[(ٗ)({"ْٕ٘طُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن )ِحَسابَِن َعلَ

وعن عمر بن عبد هللا بن المهاجر مولى ؼفرة؛ أنه لال فً أسطوان التوبة: "كان  -
إلٌها، وكان إذا صلى الصبح انصرؾ إلٌها ولد سبك إلٌها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أكثر نافلة النبً 

والمإلفة للوبهم، ومن ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ضٌفان النبً الضعفاء، والمساكٌن، وأهل الضر، و
مبٌت له إال المسجد، لال: ولد تحلموا حولهاحلماً بعضها دون بعض، فٌنصرؾ إلٌهم 
من مصبله من الصبح، فٌتلو علٌهم ما أنزل هللا علٌه من لٌلته، وٌحدثهم وٌحدثونه، 

ى فلم ٌجدوا إلٌه مخلصاً؛ حتى إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرؾ والؽن
: }َواْصِبْر نَْفَسَن َمَع -عّز وجلّ -فتالت أنفسهم إلٌه وتالت نفسه إلٌهم؛ فؤنزل هللا 

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ{ إلى منتهى اآلٌتٌن، فلما نزل ذلن  ًّ الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش
نا ونكون نحن جلساءن وإخوانن ال نفارلن؛ فٌهم؛ لالوا: ٌا رسول هللا! لو طردتهم ع

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ -عّز وجلّ -فؤنزل هللا  ًّ : }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم ِباْلؽََداةِ َواْلعَِش

                                                                                                                                                                               

 المنذر البن نسبته وزاد( 2ٕٕ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 عباس، ابن فً ثمة ؼٌر وأبوصالح عباس، ابن عن صالح ، ألبًٕٖ/ٕابن الجوزي فً زاد المسٌر: عزاه(ٔ)

 .مكٌة والسورة المدٌنة، فً كان إسبلمه فإن سلمان بذكر جدا منكر والمتن الحدٌث، ٌضع الكلبً وراوٌته
 بن هللا عبٌد ثنا عثمان بن سهل ثنا أبً ثنا(: 2ٖٖٕ رلم 51ٕٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً ابن أخرجه(ٕ)

 .به عنه جعفر أبً عن موسى
 .اإلسناد صحٌح مرسل هذا: للنا
 .الشٌخ وأبً حمٌد بن لعبد نسبته وزاد( 2ٕ٘ ،2ٕٗ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره

 .عساكر البن ( ونسبه2ٕ٘/ ٖفً "الدرالمنثور" ) السٌوطً ذكره(ٖ)
: -( 1ٕٗالمبهمة" )ص  فً "األسماء الخطٌب طرٌمه ومن–( 1ٕٓ/ ٕ /ٔفً "تفسٌره" ) عبدالرزاق أخرجه(ٗ)
 لتادة. عن معمر نا

 ثمات. رجاله للنا: وهذامرسل
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ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَ  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش تَكُوَن ِمَن َما َعلَ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)({ "ٕ٘الظَّاِلِمٌَن )

؛ أنه لال: "نزلت هذه اآلٌة: }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس"  -
ٌَْدعُوَن َربَُّهْم{ فً ببلل، وصهٌب، وعمار، وخباب، وسعد بن خولة، ومالن بن 

 . ]موضوع[(ٕ)خولً وأصحابهم "
ِ -لىتعا-الكلبً فً لوله  وعن - ًّ : "}َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش

ٍء  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َما َعلَ
: إن سّرن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً ({؛ لال عٌٌنة بن حصن للنبٕ٘فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن )

أن نتبعن؛ فاطرد عنن فبلنًا وفبلناً؛ فإنه لد آذانً رٌحهم؛ ٌعنً: ببلالً، وسلماَن، 
ً من ضعفاء المسلمٌن؛ فؤنزل هللا  : }َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن -عّز وجلّ -وصهٌباً، وناسا

ِ ٌُِرٌُدوَن وَ  ًّ ٍء َوَما ِمْن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ْجَههُ َما َعلَ
ٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن ) ًْ ٌِْهْم ِمْن َش  . ]موضوع[(ٖ)({"ِٕ٘حَسابَِن َعلَ

اآلٌة ، فهم  (ٗ)لوله : "}وكذلن فتنا بعضهم ببعض{وروى عن ابن عباس أٌضا:  -
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص من الفمراء ، فمال أناس من أشراؾ الناس : نإمن لن ،  أناس كانوا مع النب

ر هإالء الذٌن معن فلٌصلُّوا خلفنا!  .(٘)" وإذا صلٌنا فؤّخِ
لال ابن الجوزي:"فعلى هذا، إنما سؤلوه تؤخٌرهم عن الصؾ، وعلىاأللوال التً 

 .(ٙ)"لبله،سؤلوه طردهم عن مجلسه
ِ{ ]األنعام :   ًّ [، أي:"وال تُْبعد ٕ٘لوله تعالى:}َواَل تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش

 .(2)عن مجالستن ضعفاء المسلمٌن الذٌن ٌعبدون ربهم أول النهار وآخره" -أٌها النبً-
عنن ، بل اجعلهم جلساءن أي : ال تبعد هإالء المتصفٌن بهذه الصفة لال ابن كثٌر:" 

ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َوال ًّ  وأخصاءن ، كما لال : } َواْصِبْر َنْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم ِباْلؽََداةِ َواْلعَِش
ْنٌَا َوال تُِطْع َمْن أَْؼفَْلنَا لَْلبَهُ َعنْ  ٌْنَاَن َعْنُهْم تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرُه  تَْعُد َع

[.ولوله } ٌَْدعُوَن َربَُّهْم { أي : ٌعبدونه وٌسؤلونه"1ٕفُُرًطا { ]الكهؾ : 
(1). 

فمالوا لو باعدت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان لوم من المشركٌن أرادوا الحٌلة على النبً لال الزجاج:" 
الكبراء واألشراؾ، وكانوا عنوا بالذٌن لدروا أن ٌباعدهم  عنكهإالء السفلة والعبٌد لجلس إلٌن

صهٌبا وخبابا، وعمار بن ٌاسر وسلمان الفارسً وببلال، فؤعلم هللا عزوجل، أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 .(5)أمر الدٌن هو الممدم، ونهاه أن ٌباعد هإالء"

 [، ستة ألوال : ٕ٘]األنعام :  ٌَْدعُوَن َربَُّهْم{فً لوله تعالى:}«الدعاء»وفً معنى  
، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، والحسن(ٔ)، وابن عباس(ٓٔ)أحدها: أنه الصبلة المكتوبة، لاله ابن عمر

 .(2)، وعامر(ٙ)، وعبدالرحمن بن أبً عمرة(٘)، وسعٌد بن المسٌب(ٗ)ولتادة

                                                             
 .المدنٌة أخبار فً بكار بن للزبٌر ( ونسبه2ٕٗ/ ٖفً "الدرالمنثور" ) السٌوطً ذكره(ٔ)
( 5ٕ٘ٙرلم  ٕٗٔٙ/ ٘ ،1ٕٖٔ، 1ٕٗٔرلم  1ٕٕٔ/ ٖفً "معرفة "الصحابة" ) األصبهانً أبونعٌم أخرجه(ٕ)
 به. عباس ابن عطاءعن عن جرٌج ابن عن الرحمن عبد بن موسى ثنا الثمفً سعٌد بن الؽنً عبد نطرٌك م

 .مرارا بٌانه تمدم موضوع؛كما للنا: وهذا
 الكلبً. معمرعن ( عن2ٕٓ/ ٕ/ ٔفً "تفسٌره" ) عبدالرزاق أخرجه(ٖ)

 .بالكذب بنفسه متهم،اعترؾ فالكلبً كذب؛ للنا: وهذا
 [.ٖ٘]األنعام: (ٗ)
 ضعٌؾ، العوفً عطٌة فٌه جدا، ضعٌؾ وإسناده به، عباس ابن ،عن1ٖ٘/ٔٔ(:ص1ٖٕٖٔالطبري) أخرجه(٘)

 .مجاهٌل وعنه
 .ٖٖ-ٕٖ/ٕزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٔ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٖٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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[ أي : ٓٙلَكُْم { ]ؼافر : وهذا كموله تعالى:} َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أتمبل منكم"

 ، لاال:ٌعنً "صبلة الصبح والعصر". (ٓٔ)، ولتادة(5)وفً رواٌة عن مجاهد
وزعم مماتل أن الصبلة ٌومبذ كانت "ركعتٌن بالؽداة وركعتٌن بالعشً ثم فرضت 

 .(ٔٔ)الصلوات الخمس"
الصبلة ركعتٌن ؼدوة، ونمل ابن أبً زمنٌن عن الحسن:" ٌعنً: صبلة مكة؛ حٌن كانت 

 .(ٕٔ)وركعتٌن عشٌة، لبل أن تفترض الصلوات الخمس"
 . (ٗٔ)، وعنه كالمول األول(ٖٔ)والثانً: أنه ذكر هللا تعالى، لاله إبراهٌم النخعً

 .(ٙٔ)، وعنه كالمول االول(٘ٔ)والثالث: أنه عبادة هللا، لاله الضحان
 .(2ٔ)والرابع: أنه تعلم المرآن ؼدوة وعشٌة، لاله أبو جعفر

 .(1ٔ)والخامس: أنه دعاء هللا بالتوحٌد، واإلخبلص له، وعبادته، لاله الزجاج
والسادس:أنه ٌرٌد الدعاء فً أول النهار وآخره، لٌستفتحوا ٌومهم بالدعاء رؼبة فً التوفٌك. 

 .(5ٔ)وٌختموه بالدعاء طلبا للمؽفرة. أفاده المرطبً
إن هللا تعالى ذكره نهى نبٌه محمًدا لال الطبري:"والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال :  

ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌطُرد لوًما كانوا ٌدعون ربّهم بالؽداة والعشً ، و الدعاء هلل، ٌكون بذكره وتمجٌده والثناء 
علٌه لوال وكبلًما ولد ٌكون بالعمل له بالجوارح األعماَل التً كان علٌهم فرُضها ، وؼٌُرها من 

العامل له عابَده بما هو عامل له. ولد ٌجوز أن ٌكون الموم كانوا النوافل التً ترضً عن 
جامعٌن هذه المعانً كلها ، فوصفهم هللا بذلن بؤنهم ٌدعونه بالؽداة والعشً ، ألن هللا لد سمى 

ِبُروَن َعْن :العبادة ، دعاء، فمال تعالى ذكره : }َولَاَل َربُّكُُم اْدعُوِنً أَْستَِجْب لَكُْم إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَكْ 
[. ولد ٌجوز أن ٌكون ذلن على خاّص من ِٓٙعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن{ ]سورة ؼافر : 

 الدعاء.
وال لول أولى بذلن بالصحة ، من وصؾ الموم بما وصفهم هللا به : من أنهم كانوا 

ون بالصفة التً وصفهم بها ربه م ، وال ٌخصُّون منها بشًء ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً ، فٌعمُّ
 دون شًء.

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٔٔ، و)1ٖٖ-1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص21ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص25ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص5ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٔٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٙ/ٔٔ(:ص11ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٖ/ٔٔ(:ص2ٕٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٙ/ٔٔ(:ص12ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
( من سورة الكهؾ:}َواْصبِْر نَْفَسَن َمَع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهْم 1ٕ، فً تفسٌره آلٌة )1ٕٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (1ٔ)

ٌَا ْن ٌْنَاَن َعْنُهْم تُِرٌُد ِزٌنَةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ ِ ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ َواَل تَْعُد َع ًّ ْلنَا لَْلبَهُ َعْن َواَل تُِطْع َمْن أَْؼفَ  َربَُّهْم بِاْلؽََداةِ َواْلعَِش
 [.1ِٕذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا{ ]الكهؾ : 

 .ٕٖٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5ٔ)
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فتؤوٌل الكبلم إذًا : ٌا دمحم ، أنذر المرآن الذي أنزلته إلٌن ، الذٌن ٌعلمون أنهم إلى ربهم 
محشورون فهم من خوؾ ورودهم على هللا الذي ال شفٌع لهم من دونه وال نصٌر ، فً العمل له 

ٌن المكذبون باهلل والٌوم اآلخر من لومن داببون  إذ أعرض عن إنذارن واستماع ما أنزل هللا عل
، استكباًرا على هللا وال تطردهم وال تُْمِصهم ، فتكون ممن وضع اإللصاء فً ؼٌر موضعه ، 
فؤلصى وطرد من لم ٌكن له طرده وإلصاإه ، ولّرب من لم ٌكن له تمدٌمه بمربه وإدناإه ، فإن 

نه عفوه ومؽفرته بصالح أعمالهم ، وأداء الذٌن نهٌتُن عن طردهم هم الذٌن ٌدعون ربهم فٌسؤلو
 .(ٔ)ما ألزمهم من فرابضه ، ونوافل تطّوعهم ، وذكرهم إٌاه بؤلسنتهم بالؽداةوالعشً"

[، أي:"ٌرٌدون بؤعمالهم الصالحة وجه ٕ٘لوله تعالى:}ٌُِرٌُدوَن َوْجَههُ{ ]األنعام :  
 .(ٕ)هللا"

 .(ٖ)أي: ٌرٌدون هللا بطاعتهم"لال البؽوي:" 
 .(ٗ)ٌطلبون ثواب هللا"ابن عباس: " ولال 
أي : ٌبتؽون بذلن العمل وجه هللا الكرٌم ، فهم مخلصون فٌما هم فٌه من  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)العبادات والطاعات"
أي ٌرٌدون اللهوٌمصدون الطرق التً أمرهم بمصدها وإنما لدروا بهذا أن ٌباعدهم لال الزجاج:"

 .(ٙ)فتكون لهم حجةعلٌه"
 .(2)الطبري:أي:" ٌلتمسون بذلن المربة إلى هللا ، والدنّو من رضاه"لال 

و}وجهه{، فً هذا الموضع معناه: جهة التزلك إلٌه كما تمول خرج فبلن لال ابن عطٌة:"
 .(1)فً وجه كذا أي فً ممصد وجهة"

}ٌرٌدون وجهه{: أي طاعته، واإلخبلص فٌها، أي: ٌخلصون فً ولال المرطبً:"
هم هلل، وٌتوجهون بذلن إلٌه ال لؽٌره. ولٌل: ٌرٌدون هللا الموصوؾ بؤن له الوجه عبادتهم وأعمال

ْكَراِم{ ]الرحمن :  [، وهو كموله:" والذٌن }َوالَِّذٌَن 2ٕكما لال:}َوٌَْبَمى َوْجهُ َربَِّن ذُو اْلَجبَلِل َواإْلِ
 .(5)["َٕٕصبَُروا اْبتَِؽاَء َوْجِه َربِِّهْم{ ]الرعد : 

ستري عن لوله: }وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً ٌرٌدون سبل سهل الت 
وجهه{، لال: "أي: ٌرٌدون وجه هللا ورضاه، وال ٌؽٌبون عنه ساعة. ثم لال: أزهد الناس 
أصفاهم مطعما، وأعبد الناس أشدهم اجتهادا فً المٌام باألمر والنهً، وأحبهم إلى هللا أنصحهم 

 .(ٓٔ)الذي ٌضٌع العمر" لخلمه. وسبل عن العمر لال:
ٍء{ ]األنعام :   ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش [، أي:"ما علٌن من حساب ٕ٘لوله تعالى:}َما َعلَ

 .(ٔٔ)هإالء الفمراء من شًء، إنما حسابهم على هللا"
 .(ٕٔ)أي: ال تكلؾ أمرهم، ولٌل: لٌس رزلهم علٌن فتملهم"لال البؽوي: " 

                                                             
 .11ٖ-12ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٔ٘/ٕالمرآن: معانً (ٙ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٔٙتفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
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شٌبا ؼٌر دعابهم فتمدم أنت وتإخر، وٌظهر ٌكون  معناه: لم تكلؾلال ابن عطٌة:"
الضمٌر فً }حسابهم{ و}علٌهم{ للكفار الذٌن أرادوا طرد المإمنٌن، أي: ما علٌن منهم آمنوا وال 

 .(ٔ)كفروا فتطرد هإالء رعٌا لذلن"

 .(ٕ)ٌمول : ما علٌن من حساب ما رزلتهم من الرزق من شًء"لال الطبري:" 
نوح ، علٌه السبلم ، فً جواب الذٌن لالوا : } أَنُْإِمُن َلَن َواتَّبَعََن  كما لاللال ابن كثٌر:" 

األْرذَلُوَن { لال:} َوَما ِعْلِمً بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن * إِْن ِحَسابُُهْم إِال َعلَى َربًِّ لَْو تَْشعُُروَن { 
لٌس على من حسابهم من [ ، أي : إنما حسابهم على هللا ، َعزَّ وجل ، ؤٖٔ،  ٕٔٔ]الشعراء : 
 .(ٖ)شًء"
ٍء{ ]األنعام :   ًْ ٌِْهْم ِمْن َش [، أي:"ولٌس علٌهم شًء ٕ٘لوله تعالى:}َوَما ِمْن ِحَسابَِن َعلَ

 .(ٗ)من حسابن"
 .(٘)وال ٌتكلفون أمرن، ولٌل:وال رزلن علٌهم"لال البؽوي: أي:" 
 .(ٙ)"وما علٌهم من حساب ما رزلتن من الرزق من شًء لال الطبري:أي:" 
 .(2)كما أنه لٌس علٌهم من حسابً من شًء"لال ابن كثٌر:" 
[، أي:"فإن أبعدتهم فإنن تكون ٕ٘لوله تعالى:}فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ]األنعام :  

 .(1)من المتجاوزٌن حدود هللا، الذٌن ٌضعون الشًء فً ؼٌر موضعه"
 .(5)والحالة هذه"أي : إن فعلت هذا لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)حذاَر محاسبتً إٌان بما خّولتهم فً الدنٌا من الرزق"لال الطبري:أي:" 
ما بٌنن وبٌن أن تكون من الظالمٌن إال أن لال عبدالرحمن بن زٌد بن اسلم:" 
 .(ٔٔ)تطردهم"
ٌعنً: إن طردتهم، ولٌل: فً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر، وتمدٌره: وال تطرد ولال السمعانً:" 
ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً ٌرٌدون وجهه فتكون من الظالمٌن، )ثم لال( : }ما علٌن من  الذٌن

 .(ٕٔ)حسابهم من شًء وما من حسابن علٌهم من شًء{"
 الفوابد:
 من فوباد اآلٌة الكرٌمة: تحرٌم طرد المإمنٌن الصالحٌن. -ٔ
ه وعلى آله ومنها: الثناء على أولبن الموم الذٌن ٌحضرون جلسات النبً صلى هللا علٌ -ٕ

 وسلم بما ذكر هللا عز وجل أنهم ٌَْدعُون هللا بالؽداة والعشً مع اإلخبلص هلل عز وجل.
ٍء َوَما ِمْن  -ٖ ًْ ٌَْن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش ومنها:: أن كل إنسان ال ٌحاَسب عن اآلخر؛ ﴿َما َعلَ

ٍء﴾، وهذا العموم ممٌَّد بما إذا لم ٌفرِّ  ًْ ٌِْهْم ِمْن َش ط اإلنسان فً حك أخٌه، فإن ِحَسابَِن َعلَ
ط ُجوِزي على ذلن، ولهذا لال العلماء رحمهم هللا: ٌجب على اإلنسان إذا رأى نابًما  فرَّ
ولد ضاق الولت عن الصبلة ٌجب أن ٌُْعِلمه، أن ٌولظه، مع أن النابم معذور لٌس علٌه 

فعل صار علٌن من إثم، لكن أنت أٌها الٌمظان ٌجب أن تُْعِلمه، تولظه وتُْعِلمه، لو لم ت

                                                             
 .5ٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .11ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .11ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .11ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .55ٕٔ/ٗ(:ص2ٖٗٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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حسابه، لكن الواحد فً الحمٌمة من حسابه، والوالع أنه من حسابن أنت؛ ألنن تركت 
 الواجب.

ومنها: كمال عدل هللا عز وجل؛ ألنه خاطب نبٌَّه بهذا الخطاب الموي من أجل لوٍم من  -ٗ
 حكمٌ  وجل عز هللا لكن منزلة، وأعلى جاًها أعظم هللا عند -ملسو هيلع هللا ىلصأي النبً -أصحابه، هو 

 .وتعالى سبحانه بالحك ٌمضً عْدٌل،
ومنها: أن مْنع اإلنسان حمَّه ظلم، وإن لم ٌكن عدوان، ٌعنً بضرب أو أْخذ مال، لكن  -٘

إذا منعه حمَّه فإنه ظالم؛ لموله: ﴿فَتَْطُرَدهُْم فَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمٌَن﴾، وهذا حك، ولهذا لال 
ِ ظُْلمٌ َمْطُل الْ »النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم:  ًّ ، مع أن هذا لم ٌؤكل من مال (ٔ)«ؽَِن

مال الفمٌر مثبًل، لكن مماطلته، ٌعنً منع حمه، فكل َمن منَع صاحب حّكٍ حمَّه فهو ظالم 
 له، كما لو اعتدى بؤخذ شًء من ماله.

 
 المرآن

 ُ ُ بِؤَْعلََم بِالش اِكِرٌَن }َوَكذَِلَن فَتَن ا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ِلٌَمُولُوا أََدُإاَلِء َمن  ّللا  ٌَْس ّللا  ٌْنِنَا أَلَ ٌِْهْم ِمْن بَ َعلَ
 [ٖ٘({ ]األنعام : ٖ٘)

 التفسٌر:
وكذلن ابتلى هللا تعالى بعض عباده ببعض بتباٌن حظوظهم من األرزاق واألخبلق، فجعل 

اختباًرا بعضهم ؼنًٌّا وبعضهم فمًٌرا، وبعضهم لوًٌّا وبعضهم ضعٌفًا، فؤحوج بعضهم إلى بعض 
منه لهم بذلن؛ لٌمول الكافرون األؼنٌاء: أهإالء الضعفاء َمنَّ هللا علٌهم بالهداٌة إلى اإلسبلم ِمن 

 بٌننا؟ ألٌس هللا تعالى بؤعلم بمن ٌشكرون نعمته، فٌوفمهم إلى الهداٌة لدٌنه؟
لن ابتلى هللا تعالى [، أي:"وكذٖ٘لوله تعالى:}َوَكذَِلَن فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض{ ]األنعام :  

 .(ٕ)بعض عباده ببعض بتباٌن حظوظهم من األرزاق واألخبلق"
 .(ٖ)ٌمول: ابتلٌنا بعضهم ببعض"لال لتادة:" 
 .(ٗ)ٌعنً: أنه جعل بعضهم أؼنٌاء وبعضهم فمراء"لال ابن عباس:" 
 .(٘)أي: ابتلٌنا بعضا ببعض"لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ)وابتلٌنا"أي: اختبرنا لال الطبري والزجاج:" 
 .(2)أي : ابتلٌنا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض"لال ابن كثٌر:" 
ومثل ذلن الفتن العظٌم، فتنا بعض الناس ببعض، أى: ابتلٌناهم لال الزمخشري:أي:" 
 .(1)بهم"

ٌمول: هكذا ابتلٌنا بعضهم ببعض ٌعنً: الشرٌؾ بالوضٌع، والعربً لال السمرلندي:" 
 .(5)مٌر"بالمولى، والؽنً بالف

ٌمول: وهكذا ابتلٌنا فمراء المسلمٌن من العرب والموالً بالعرب من لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)المشركٌن: أبً جهل، والولٌد، وعتبة، وأمٌة، وسهل بن عمرو، ونحوهم"

                                                             
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.ٖٖ/  ٗٙ٘ٔ(، ومسلم )11ٕٕ) متفك علٌه؛ البخاري(ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .11ٖ/ٔٔ(:ص15ٕٖٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .15ٖ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٕٕ٘/ٕ، ومعانً المرآن:11ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٔ٘ٗ/ٔعلوم:بحر ال (5)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)



ٕٕٙ 
 

ٌفتن األؼنٌاء بالفمراء، وٌفتن  -تعالى  -هو فتنة األؼنٌاء بالفمراء، وهللا لال السمعانً:" 
ء، والمراد هاهنا: فتنة أكابرهم بفمرابهم؛ حٌث امتنعوا عن اإلٌمان بسببهم؛ وذلن الفمراء باألؼنٌا
 .(ٔ)كان فتنة لهم"
أراد ابتبلء الؽنً بالفمٌر والشرٌؾ بالوضٌع، وذلن أن الشرٌؾ إذا نظر  لال البؽوي:" 

 .(ٕ)إلى الوضٌع لد سبمه باإلٌمان امتنع من اإلسبلم بسببه فكان فتنة له"
}فتنا{، معناه فً هذه اآلٌة: ابتلٌنا، فابتبلء المإمنٌن بالمشركٌن هو ما ة:"لال ابن عطٌ 

ٌلمون منهم من األذى، وابتبلء المشركٌن بالمإمنٌن هو أن ٌرى الرجل الشرٌؾ من المشركٌن 
لوما ال شرؾ لهم لد عظمهم هذا الدٌن وجعل لهم عند نبٌه لدرا ومنزلة، واإلشارة بذلن إلى ما 

 .(ٖ)أن ٌطرد الضعفة"ذكر من طلبهم 
ٌْنَِنا{ ]األنعام :   ٌِْهْم ِمْن بَ ُ َعلَ ٌَمُولُوا أََهُإاَلِء َمنَّ َّللاَّ [، أي:"لٌمول الكافرون ٖ٘لوله تعالى:}ِل

 .(ٗ)األؼنٌاء: أهإالء الضعفاء َمنَّ هللا علٌهم بالهداٌة إلى اإلسبلم ِمن بٌننا؟"
 .(٘)من بٌننا"ٌعنً: أنعم هللا علٌهم باإلسبلم لال مماتل:" 
فمال األؼنٌاء للفمراء:}أهإالء مّن هللا علٌهم من بٌننا{، ٌعنً: هداهم هللا. لال ابن عباس:" 

وإنما لالوا ذلن استهزاًء وسُخرًٌّا"
(ٙ). 

 .(2)ٌمول األؼنٌاء: أهإالء الفمراء سبمونا باإلٌمان"لال السمعانً:" 
 ول وصبروا على الشدة، وهم فًأي: لٌكون ذلن آٌة أنهم اتبعوا الرسلال الزجاج:" 
 .(1)حال شدٌدة"
ٌمول تعالى: اختبرنا الناس بالؽنى والفمر، والعّز والذل، والموة والضعؾ، لال الطبري:" 

والهدى والضبلل، كً ٌمول من أضلّه هللا وأعماه عن سبٌل الحك، للذٌن هداهم هللا 
اء ضعفاء أذالء، ونحن أؼنٌاء ألوٌاء؟ ووفمهم:}أهإالء مّن هللا علٌهم{، بالهدى والرشد، وهم فمر

 .(5)استهزاًء بهم، ومعاداةً لئلسبلم وأهله"
وا بنعمٍة"لال الواحدي:"  أنكروا أن ٌكونوا سبموهم بفضٌلٍة أو خصُّ

(ٔٓ). 
وذلن أن المشركٌن كانوا ٌمولون للمسلمٌن أهإالء الذٌن من هللا علٌهم لال الزمخشري:" 

بالتوفٌك إلصابة الحك ولما ٌسعدهم عنده من دوننا، ونحن الممدمون من بٌننا أى أنعم علٌهم 
والرإساء، وهم العبٌد والفمراء، إنكارا ألن ٌكون أمثالهم على الحك وممنونا علٌهم من بٌنهم 

ٌْنَِنا{ ]الممر :  ٌِْه ِمْن بَ ْكُر َعلَ ًَ الذِّ ًٌْرا َما َسبَمُوٕ٘بالخٌر، ونحوه :}أَأُْلِم ٌْه{ [، }لَْو َكاَن َخ نَا إَِل
 .(ٔٔ)["ٔٔ]األحماؾ : 
وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ؼالب من اتبعه فً أول البعثه ، ضعفاء لال ابن كثٌر:" 

الناس من الرجال والنساء والعبٌد واإلماء ، ولم ٌتبعه من األشراؾ إال للٌل ، كما لال لوُم نوح 
أْيِ { اآلٌة ]هود : لنوح : } َوَما َنَراَن اتَّبَعََن إِال ا [ ، وكما لال  هرلل 2ٕلَِّذٌَن هُْم أََراِذلُنَا بَاِدَي الرَّ

ملن الروم ألبً سفٌان حٌن سؤله عن تلن المسابل ، فمال له : فهل  اتبعه ضعفاء الناس أو 
والؽرض : أن مشركً لرٌش كانوا ،(ٕٔ)أشرافهم ؟ لال : بل ضعفاإهم. فمال : هم أتباع الرسل 

                                                             
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .15ٖ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٕ٘/ٕمعانً المرآن: (1)
 .15ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٕ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 ( من حدٌث عبد هللا بن عباس ، رضى هللا عنه.2المصة فً صحٌح البخاري برلم )(ٕٔ)
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ن آمن من ضعفابهم ، وٌعذبون من ٌمدرون علٌه منهم ، وكانوا ٌمولون : } أََهُإالِء ٌسخرون بم
نِنَا { ؟ أي : ما كان هللا لٌهدي هإالء إلى الخٌر  ٌْ ٌِْهْم ِمْن بَ ُ َعلَ لو كان ما صاروا إلٌه  -َمنَّ َّللاَّ

ٌْهِ  -خٌرا  ًٌْرا َما َسَبمُونَا إِلَ [ ، وكما لال تعالى : ٔٔ{ ]األحماؾ :  وٌدعنا ، كما لالوا : } لَْو َكاَن َخ
ٌٌْر َممَ  ِن َخ ٌْ ٌِْهْم آٌَاتَُنا بٌَِّنَاٍت لَاَل الَِّذٌَن َكَفُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَيُّ اْلَفِرٌمَ اًما َوأَْحَسُن نَِدًٌّا { } َوإِذَا تُتْلَى َعلَ

ًٌا { [، لال هللا تعالى فً جواب ذلن : } َوَكْم أَْهلَْكنَا لَبْ 2ٖ]مرٌم :  لَُهْم ِمْن لَْرٍن هُْم أَْحَسُن أَثَاثًا َوِربْ
 .(ٔ)["2ٗ]مرٌم : 
« الم»}ولٌمولوا{، معناه: لٌصٌر بحكم المدر أمرهم إلى أن ٌمولوا، فهً لال ابن عطٌة:" 

ا َوَحَزًنا{ ]المصص :  [،أي: 1الصٌرورة، كما لال تعالى: }فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَكُوَن لَُهْم َعُدوًّ
لٌصٌر مثاله أن ٌكون لهم عدوا، ولول المشركٌن على هذا التؤوٌل:}أهإالء من هللا علٌهم من 

 بٌننا{ هو على جهة االستخفاؾ والهزء.
الم »فً :}لٌمولوا{ على بابها فً «البلم»وٌحتمل الكبلم معنى آخر: وهو أن تكون 

وتكون سبب إٌمان من سبك إٌمانه ، وتكون الممالة منهم استفهاما ألنفسهم ومباحثة لها «كً
منهم، فمعنى اآلٌة على هذا التؤوٌل: وكذلن ابتلٌنا أشراؾ الكفار بضعفاء المإمنٌن لٌتعجبوا فً 

 نفوسهم من ذلن وٌكون سبب نظر لمن هدي.
والتؤوٌل األول أسبك والثانً ٌتخرج، ومن على كبل التؤوٌلٌن إنما هً على معتمد 

 .(ٕ) علٌهم بزعمهم أن دٌنهم منة"المإمنٌن، أي هإالء من هللا
فلم ٌكن االختبار ألجل أن ٌمولوا ذلن، ولكن كان االختبار سببا لمولهم، لال السمرلندي:" 

ا َوَحَزنًا{ ]المصص :  [، فلم ٌؤخذوه 1وهكذا لوله تعالى: }فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَكُوَن لَُهْم َعدُوًّ
لذلن فكؤنهم أخذوه ألجل ذلن، هاهنا ما كان االختبار ألجل أن  ألجل ذلن، ولكن كان أخذهم سببا

ٌْه{ ]األحماؾ :  ًٌْرا َما َسبَمُوَنا إِلَ ٌمولوا هإالء من هللا علٌهم من بٌننا ألنهم كانوا ٌمولون:}لَْو َكاَن َخ

 .(ٖ)[، ومعناه: لٌظهر الذٌن ٌمولون: }هإالء من هللا علٌهم من بٌننا{"ٔٔ
ُ بِؤَْعلََم بِالشَّاِكِرٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}أَلٌَْ   [، أي:"ألٌس هللا تعالى بؤعلم بمن َٖ٘س َّللاَّ

 .(ٗ)ٌشكرون نعمته، فٌوفمهم إلى الهداٌة لدٌنه؟"
ٌعنً: بالموحدٌن منكم من ؼٌره، وفٌهم نزلت فى الفرلان:}َوَجعَْلنَا بَْعَضكُْم لال مماتل:" 

ِلبَْعٍض فِتْنَة....{
 .(ٙ)ٌة"إلى آخر اآل (٘)

 .(2)ٌعنً: ألٌس هللا بؤعلم من هو أهل لئلسبلم؛ فٌدخل فً اإلسبلم؟!"لال السمعانً:" 
 .(1): إنَّما ٌهدي إلى دٌنه َمْن ٌعلم أنَّه ٌشكر"لال الواحدي:" 
أى: هللا أعلم بمن ٌمع منه اإلٌمان والشكر فٌوفمه لئلٌمان. وبمن ٌصمم لال الزمخشري:" 

 .(5)التوفٌك"على كفره فٌخذله وٌمنعه 
لال ابن عطٌة:"أي: ٌا أٌها المستخفون أو المتعجبون على التؤوٌل اآلخر لٌس األمر أمر 
استخفاؾ وال تعجب، فاهلل أعلم بمن ٌشكر نعمته والمواضع التً ٌنبؽً أن ٌوضع فٌها فجاء 

 .(ٓٔ)إعبلمهم بذلن فً لفظ التمدٌر إذ ذلن بٌن ال تمكنهم فٌه معاندة"

                                                             
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .[ٕٓ]الفرلان : (٘)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖ٘٘الوجٌز: (1)
 .1ٕ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
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تفهام بمعنى التمرٌر، أي: هللا أعلم بمن شكر اإلسبلم إذ هداه هللا عز اسلال البؽوي:" 
 .(ٔ)وجل"
أي : ألٌس هو أعلم بالشاكرٌن له بؤلوالهم وأفعالهم وضمابرهم ، فٌوفمهم لال ابن كثٌر 

وٌهدٌهم سبل السبلم ، وٌخرجهم من الظلمات إلى النور ، وٌهدٌهم إلٌه صراًطا مستمٌما ، كما 
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن { ]العنكبوت : لال تعالى } وَ  [. وفً 5ٙالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا َلنَْهِدٌَنَُّهْم سُبُلَنَا َوإِنَّ َّللاَّ

إن هللا ال ٌنظر إلى صوركم ، وال إلى ألوانكم ، ولكن ٌنظر إلى للوبكم »الحدٌث الصحٌح : 
 .(ٖ)"(ٕ)«وأعمالكم
إجابة لهإالء المشركٌن الذٌن أنكروا أن ٌكون هللا وهذا منه تعالى ذكره لال الطبري:" 

هدى أهل المسكنة والضعؾ للحك، وخذلهم عنه وهم أؼنٌاء وتمرٌٌر لهم: أنا أعلم بمن كان من 
خلمً شاكًرا نعمتً، ممن هو لها كافر. فمنًِّ على من َمنَْنُت علٌه منهم بالهداٌة، جزاء 

عن سبٌل الرشاد، عموبة كفرانه إٌاي نعمتً،  شكرهإٌاي على نعمتً، وتخذٌلً من خذلت منهم
ال لؽنى الؽنً منهم وال لفمر الفمٌر، ألن الثواب والعماب ال ٌستحمه أحٌد إال جزاًء على عمله 

 .(ٗ)الذي اكتسبه، ال على ؼناه وفمره، ألن الؽنى والفمر والعجز والموة لٌس من أفعال خلمً"
 الفوابد:
  سبحانه وتعالى ٌفتن بعض الناس ببعض.من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا -ٔ
ٕ-  ُ ومنها: إلرار الكافرٌن بؤن اإلٌمان واإلسبلم ِمنَّة من هللا تعالى؛ لمولهم: ﴿أََهُإالِء َمنَّ َّللاَّ

ٌْنِنَا﴾. ٌِْهْم ِمْن بَ  َعلَ
* ومنها: أن أعداء المإمنٌن ٌؤتون بكل أسلوب للتنفٌر عن المإمنٌن؛ لمولهم ﴿أََهُإالِء َمنَّ  -ٖ

 ُ ٌْنَِنا﴾، فإن ألماب السوء ألهل الخٌر من أهل الشر ال تزال موجودة.َّللاَّ ٌِْهْم ِمْن بَ   َعلَ
ولد ذكر اعداء الرسل علٌهم الصبلة والسبلم ما ٌُنَفِّر عنهم من األوصاؾ،لال 

( ْٕ٘جنُوٌن )تعالى: ﴿َكذَِلَن َما أَتَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن َرسُوٍل إِالَّ لَالُوا َساِحٌر أَْو مَ 
 [.ٖ٘، ٕ٘أَتََواَصْوا بِِه َبْل هُْم لَْوٌم َطاؼُوَن﴾ ]الذارٌات 

ُ بِؤَْعلََم ِبالشَّاِكِرٌَن﴾. -ٗ ٌَْس َّللاَّ  ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمرٌر علم هللا عز وجل فً لوله: ﴿أَلَ
 

 المرآن
ْحَمةَ أَن هُ َمْن َعِمَل }َوإِذَا َجاَءَن ال ِذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاتِنَا فَمُْل َساَلٌم  ٌْكُْم َكتََب َربُّكُْم َعلَى نَْفِسِه الر  َعلَ

 [ٗ٘({ ]األنعام : ِٗ٘مْنكُْم سُوًءا ِبَجَهالٍَة ثُم  تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَؤَن هُ َغفُوٌر َرِحٌٌم )
 التفسٌر:

صدلن من المرآن وؼٌره مستفتٌن  الذٌن َصدَّلوا بآٌات هللا الشاهدة على -أٌها النبً-وإذا جاءن 
رهم برحمة هللا الواسعة؛ فإنه جلَّ  عن التوبة من ذنوبهم السابمة، فؤكِرْمهم برّدِ السبلم علٌهم، وبَّشِ
وعبل لد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضبل أنه من الترؾ ذنبًا بجهالة منه لعالبتها وإٌجابها 

ثم  -ا فهو جاهل بهذا االعتبار وإن كان عالًما بالتحرٌمفكل عاص هلل مخطبًا أو متعمدً -لسخط هللا 
تاب من بعده وداوم على العمل الصالح، فإنه تعالى ٌؽفر ذنبه، فهو ؼفور لعباده التاببٌن، رحٌم 

 بهم.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

ماً، فما أخاله رد علٌهم لد أصابوا ذنوباً عظا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: عن ماهان؛ لال: "جاء لوم إلى النبً 
ٌْكُْم َكتََب َربُّكُْم َعلَى َنْفسِ  ِه شٌباً، لال: فؤنزل: }َوإِذَا َجاَءَن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاِتنَا َفمُْل َسبَلٌم َعلَ

                                                             
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 (.ٕٗٙ٘رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٓ-15ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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ْحَمةَ أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنكُْم ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَؤَنَّ   ]ضعٌؾ[ .(ٔ)هُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{"الرَّ
 .(ٕ)وذكر ابن عطٌة والمرطبً عن الفضٌل بن عٌاض نحو ذلن 
 .(ٖ)لال ابن عطٌة:"وهً على هذا تعم جمٌع المإمنٌن دون أن تشٌر إلى فرلة" 

والثانً:أنها نزلت فً الموم من المإمنٌن الذٌن صوبوا رأي أبً طالب فً طرد الضعفة، فؤمر 
لم علٌهم وٌعلمهم أن هللا ٌؽفر لهم مع توبتهم من ذلن السوء وؼٌره. وهذا لول هللا نبٌه أن ٌس

 .(ٙ)، والكلبً(٘)، وعبد الرحمن بن زٌد(ٗ)عكرمة
لال عكرمة:"جاء عتبة بن ربٌعة ، وشٌبة بن ربٌعة ، ومطعم بن عدّي ، والحارث بن  

الكفار ، إلى أبً  نوفل ، ولرظة بن عبد عمرو بن نوفل ، فً أشراؾ من بنً عبد مناؾ من
طالب فمالوا : ٌا أبا طالب ، لو أن ابن أخٌن ٌطرد عنه موالٌنا وحلفاَءنا ، فإنما هم عبٌدنا 
وعَُسفاإنا ، كان أعظم فً صدورنا ، وأطوع له عندنا ، وأدنى التّباعنا إٌاه ، وتصدٌمنا له! لال 

به ، فمال عمر بن الخطاب : لو فعلَت ذلن ، حتى : فؤتى أبو طالب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فحدثه بالذي كلموه 
تنظر ما الذي ٌرٌدون ، وإالم ٌصٌرون من لولهم ؟ فؤنزل هللا تعالى ذكره هذه اآلٌة : }وأنذر به 
الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم لٌس لهم من دونه ولً وال شفٌع لعلهم ٌتمون وال تطرد 

ًّ ٌرٌدو ن وجهه{ إلى لوله :}ألٌس هللا بؤعلم بالشاكرٌن{، لال : الذٌن ٌدعون ربّهم بالؽداة والعش
وكانوا : ببلل ، وعماُر بن ٌاسر ، وسالم مولى أبً حذٌفة ، وصبٌح مولى أسٌد ومن الحلفاء : 
ابنمسعود ، والممداد بن عمرو ، ومسعود بن المارّي ، ووالد بن عبد هللا الحنظلً ، وعمرو بن 

ًّ ، حلٌُؾ حمزة بن عبد عبد عمرو ذو الشمالٌن ، ومرثد ب ن أبً مرثد وأبو مرثد ، من ؼن
المطلب وأشباههم من الحلفاء.ونزلت فً أبمة الكفر من لرٌش والموالً والحلفاء: }وكذلن فتنا 
بعضهم ببعض لٌمولوا أهإالء مّن هللا علٌهم من بٌننا{ اآلٌة. فلما نزلت ، ألبل عمر بن الخطاب 

تعالى ذكره :}وإذا جاءن الذٌن ٌإمنون بآٌاتنا فمل سبلم علٌكم{ ،  فاعتذر من َممالته ، فؤنزل هللا

 .]ضعٌؾ[(2)اآلٌة"
ولال ابن زٌد: "لال رجل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : إنً أستحًٌ من هللا أن ٌَرانً مع سلمان وببلل 

دعون ربهم وذَِوٌهم ،  فاطردهم عنن ، وجالس فبلًنا وفبلنًا! لال فنزل المرآن :}وال تطرد الذٌن ٌ
ًّ ٌرٌدون وجهه{، فمرأ ، حتى بلػ : }فتكون من الظالمٌن{، ما بٌنن وبٌن أن تكون  بالؽداة والعش

                                                             
/ ٖٓٓٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،5ٖٔ-5ٖٓ/ٔٔ(:ص5ٕٖٔٔالبٌان" ) فً "جامع الطبري أخرجه(ٔ)

 الخٌرة إتحاؾ"و ،(المسندة - 52ٖٖ رلم 2ٙ٘/ 1" )العالٌة المطالب" فً كما ؛"مسنده" فً ومسدد ،(2ٖٗ٘
 ٌحٌى طرٌك من( ٕٙٙ رلم 2ٓٔ ص" )تفسٌره" فً الثوري وسفٌان ،(الرشد ط - 2ٙٙٔ رلم 2ٕ/ 1" )المهرة
 .به ماهان سمعت: لال التمٌمً مجمع عن الثوري عن ثبلثتهم نعٌم وأبً ولبٌصة المطان سعٌد بن
 .ثمات رجاله مرسل وهذا: للنا
 ".رواته بعض لجهالة ضعٌؾ؛ إسناد هذا: "فمال البوصٌري؛ وأما
 .اإلرسال سوى علّة فٌه وما ثمات، كلهم رجاله فإن لال؛ كما ولٌس: للنا

 وأبً المنذر وابن حمٌد بن وعبد للفرٌابً نسبته وزاد( 2ٕٙ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً ذكره والحدٌث
 .الشٌخ

 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٔوذكره الواحدي فً اسباب النزول:
 .ٖ٘ٗ/ٙ، وتفسٌرالمرطبً:52ٕ-5ٕٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٔٔ(:صٕٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٔٔ(:ٕٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔ/ٕحكاه عنه ابن ابً زمنٌن فً تفسٌره: (ٙ)
 بن حجاج ، ثنا1ٖٓ-25ٖ/ٔٔ(:صٕٖٗٙٔفً تفسٌره) الطبري طرٌمه ومن–فً "تفسٌره"  سنٌد أخرجه(2)
 عكرمة. عن جرٌج ابن عن المصٌصً دمحم

 علل: ثبلث ضعٌؾ؛فٌه سند للنا: وهذا
 األولى: اإلرسال.
 عكرمة. عن ٌسمع لم جرٌج الثانٌة: ابن
 وؼٌرهما. والنسابً أبوحاتم ضعفه ضعٌؾ؛ صاحب "التفسٌر" هذا؛ الثالثة: سنٌد
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من الظالمٌن إال أن تطردهم . ثم لال : }وكذلن فتنا بعضهم ببعض لٌمولوا أهإالء مّن هللا علٌهم 
تطردهم ، فؤبلؽهم منًّ  من بٌننا ألٌس هللا بؤعلم بالشاكرٌن{، ثم لال : وهإالء الذٌن أمرون أن

السبلم ، وبشرهم وأخبرهم أنً لد ؼفرت لهم! ولرأ : }وإذا جاءن الذٌن ٌإمنونبآٌاتنا فمل سبلم 
علٌكم كتب ربكم على نفسه الرحمة{، فمرأ حتى بلػ :}وكذلن نفصل اآلٌات ولتستبٌن سبٌل 

 .(ٔ)المجرمٌن{، لال : لتعرفها "
ال للنبً: اطرد  فبلنا وفبلنا وفبلنا، وأن ناسا من أن أبا طالب هو الذي لولال الكلبً:"

أصحاب النبً لالوا: ٌا رسول هللا، صدق عمن؛ فاطرد عنا سفلة الموالً، فعاتبهم هللا فً اآلٌة 
األولى، فجاءوا ٌعتذرون إلى رسول هللا من سمطتهم، وٌسؤلونه أن ٌعفو عنهم، فؤنزل هللا: }وإذا 

 .(ٕ)سبلم علٌكم{ أمره هللا أن ٌسلم علٌهم"جاءن الذٌن ٌإمنون بآٌاتنا فمل 
 .(ٖ)والثالث: وحكً عن ابن عباس:"نزلت اآلٌة فً أبً بكر وعمر وعثمان وعلً"

ولال عطاء: "نزلت فً أبً بكر وعمر وعثمان وعلً وببلل وسالم وأبً عبٌدة  
لم ومصعب بن عمٌر وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ٌاسر واألرلم بن أبً األر

 .(ٗ)وأبً سلمة بن عبد األسد رضً، هللا عنهم أجمعٌن"
 .(٘)ولال مماتل:"نزلت فً عمر بن الخطاب تاب من بعد السوء، ٌعنً: الشرن" 

عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرابع: وذكر الواحدي عن عكرمة:أنها " نزلت فً الذٌن نهى هللا تعالى نبٌه 
بدأهم بالسبلم ولال: الحمد هلل الذي جعل فً أمتً من أمرنً  - ملسو هيلع هللا ىلص -طردهم، فكانإذا رآهم النبً 

 .(2). وذكره المرطبً دون نسبته الحد(ٙ)أن أبدأهم بالسبلم"
لال ابن عطٌة:"لال جمهور المفسرٌن: الذٌن ٌراد بهم الموم الذٌن كان عرض طردهم  

 .(1)النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌهم وٌإنسهم"فنهى هللا عز وجل عن طردهم، وشفع ذلن بؤن أمر بؤن ٌسلم 
ٌَاتَِنا{ ]األنعام : لوله تعالى: أٌها -[، أي:"وإذا جاءن ٗ٘}َوإِذَا َجاَءَن الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِآ

الذٌن َصدَّلوا بآٌات هللا الشاهدة على صدلن من المرآن وؼٌره مستفتٌن عن التوبة من  -النبً
 .(5)ذنوبهم السابمة"

ٌَاتَِنا{"ٌعنً: ٌصدلون بالمرآن أنه من هللا"لال   مماتل:}ٌُْإِمنُوَن بِآ
(ٔٓ). 

ٌَاتِنَالال الواحدي:} حابة وهإالء الفمراء"{"الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِآ ٌعنً: الصَّ
(ٔٔ). 

لون بتنزٌلنا وأدلتنا وحججنا ، لال الطبري:ٌمول:"  وإذا جاءن ، ٌا دمحم ، الموُم الذٌن ٌصّدِ
وال وعمبل مسترشدٌن عن ذنوبهم التً سلفت منهم بٌنً وبٌنهم ، هل لهم منها فٌمّرون بذلن ل

 توبة. 
المعنٌُّون: ؼٌُر الذٌن نهى هللا النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن طردهم. ألن لوله :}وإذا جاءن الذٌن و

ً الخبر عن الذٌن نهى هللا نبٌه صلى اللهعلٌه و سلم عن ٌإمنون بآٌاتنا{، خبر مستؤنٌَؾ بعد تمّضِ
طردهم. ولو كانوا هم ، لمٌل : وإذا جاإون فمل سبلم علٌكم. وفً ابتداء هللا الخبَر عن لصة 

 .(ٕٔ)هإالء ، وتركه وصَل الكبلم بالخبر عن األولٌن ، ما ٌنبا عن أنهم ؼٌُرهم"

                                                             
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٔٔ(:ٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٙعزاه ؼلٌه المرطبً فً تفسٌره:  (ٖ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕٔ-1ٕٔأسباب النزول: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘الوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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آٌات المرآن، المشتملة على حجج هللا وآٌاته فً «: اآلٌات»المراد بـلال صاحب المنار:" 
واآلفاق، وهذهاآلٌة معطوفة على آٌة النهً:}وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم{ . إلخ. واآلٌة األنفس 

التً بٌنهما معترضة بٌن فٌها ابتبلء كبراء المشركٌن بضعفاء المإمنٌن ورؼبتهم فً 
 .(ٔ)طردهم"
ٌْكُْم{ ]األنعام :    .(ٕ)هم"[، أي:"فؤكِرْمهم برّدِ السبلم علٌٗ٘لوله تعالى:}فَمُْل َسبَلٌم َعلَ
 .(ٖ)لال مماتل:"ٌمول: مؽفرة هللا علٌكم" 
 .(ٗ)أََمنَةُ هللا لكم من ذنوبكم ، أن ٌعالبكم علٌها بعد توبتكم منها"لال الطبري:أي:" 
 .(٘)أي : فؤكرمهم برد السبلم علٌهم"لال ابن كثٌر:" 

سلّم علٌهم بتحٌَّة المسلمٌن"لال الواحدي:أي:"
(ٙ). 

 .(2)ورحب بهم ولمهم منن تحٌة وسبلما"فحٌهم لال السعدي:أي:" 
ٌْكُْم{ ]األنعام : وفً    [، ثبلثة تاوٌبلت:ٗ٘لوله تعالى:}فَمُْل َسبَلٌم َعلَ

أحدها: أنه تحٌة أمر هللا تعالى رسوله أن ٌبدأ بها الذٌن ٌإمنون بآٌاته إذا جاءوه إكراما خاصا 
لسبلم. وهو خاص بمن لال: إن اآلٌة وهو كون المادم هو الذي ٌلمً ا -بهم مخالفا لؤلصل العام 
 .(ٔٔ)، وبعض المتؤخرٌن(ٓٔ)، وعبد الرحمن بن زٌد(5)،عكرمة(1)نزلت فٌهم. هذا لول خّباب 

 .(ٕٔ)والثانً: انه تحٌة منه تعالى أمر رسوله أن ٌبلؽهم إٌاها عنه.وهذا لول الحسن
ببشارتهم بمؽفرته والثالث: انه إخبار عنه تعالى بسبلمتهم وأمنهم من عمابه، لفى علٌه 

 .(ٗٔ)، وحكاه بعض المفسرٌن عن ابن عباس(ٖٔ)ورحمته.وهذا لول اإلمام الطبري
  .(٘ٔ)لال صاحب المنار:المول"الثالث هو أظهرها" 

سلمكم هللا فً دٌنكم وأنفسكم،  نزلت فً الذٌن نهى هللا نبٌه علٌه لال المرطبً:معناه:"
الحمد هلل الذي جعل فً أمتً »هم بالسبلم ولال: الصبلة والسبلم عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأ

، فعلى هذا كان السبلم من جهة النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ولٌل: إنه كان من جهة «من أمرنً أن أبدأهم بالسبلم
هللا تعالى، أي أبلؽهم منا السبلم، وعلى الوجهٌن ففٌه دلٌل على فضلهم ومكانتهم عند هللا تعالى، 

 (ٙٔ)أن أبا سفٌان أتى على سلمان وصهٌب وببلل ونفر»عابذ بن عمرو: وفً صحٌح مسلم عن
فمالوا: وهللا ما أخذت سٌوؾ هللا من عنك عدو هللا مؤخذها، لال: فمال أبو بكر: أتمولون هذا لشٌخ 
لرٌش وسٌدهم؟! فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره فمال: ٌا أبا بكر لعلن أؼضبتهم لبن كنت أؼضبتهم لمد 

، (2ٔ)«ؼضبت ربن، فؤتاهم أبو بكر فمال: ٌا إخوتاه أؼضبتكم؟ لالوا: ال، ٌؽفر هللا لن ٌا أخًأ

                                                             
 .2ٖ٘-2ٖٗ/2تفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٙ٘الوجٌز: (ٙ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .2ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٔٔ(:صٕٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٔٔ(:ٕٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٗ/2انظر: تفسٌر المنار: (ٗٔ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر المنار: (٘ٔ)
 فً صحٌح مسلم: فً نفر. (ٙٔ)
(. وعابذ بن عمرو هو المزنً، أبو هبٌرة، كان ممن باٌع ٕٓٗٙٓ(، وهو عند احمد)ٕٗٓ٘صحٌح مسلم) (2ٔ)

 .1ٖٓ/٘تحت الشجرة، وسكن البصرة، وتوفً فً إمارة ابن زٌاد، انظر: اإلصابة:
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فهذا دلٌل على رفعة منازلهم وحرمتهم ..وٌستفاد من هذا احترام الصالحٌن واجتناب ما ٌؽضبهم 
 .(ٔ)أو ٌإذٌهم، فإن فً ذلن ؼضب هللا، أي حلول عمابه بمن آذى أحدا من أولٌابه"

من أسماء هللا تعالى، ٌدل على تنزٌهه عن كل ما ال «: السبلم»المنار:" لال صاحب 
ٌلٌك به من نمص، وعجز، وفناء، وؼٌر ذلن من عٌوب الخلك وضعفهم. واستعمل السبلم فً 
المتاركة وفً التحٌة معرفة ونكرة، ٌمال: سبلم علٌكم، والسبلم علٌكم، وهو بمعنى الدعاء 

د تؤمٌن المسلم علٌه من كل أذى ٌناله من المسلم،فهو آٌة المودة بالسبلمة من كل ما ٌسوء، وٌفٌ
والصفاء، وثبت فً التنزٌل أن السبلم تحٌة أهل الجنة ٌحٌٌهم بها ربهم جل وعبل، ومبلبكته 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن  الكرام وٌحًٌ بها بعضهم بعضا، وهو تحٌة اإلسبلم الذي هو دٌن السلم والمسالمة:}

ْلِم َكافَّةً{ ]البمرة : آَمنُوا اْدخُ   .(ٕ)["1ٕٓلُوا فًِ الّسِ
ْحَمةَ{ ]األنعام :   رهم برحمة هللا ٗ٘لوله تعالى:}َكتََب َربُّكُْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ [، أي:"وبَّشِ

 .(ٖ)الواسعة؛ فإنه جلَّ وعبل لد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضبل وإحسانا"
 .(ٗ)بخلمه"ٌمول : لضى ربكم الرحمة لال الطبري:"

 .(٘)لال البؽوي:"أي: لضى على نفسه الرحمة"
حمة إٌجاباً ُمإكَّدا"لال الواحدي:أي:" أوجب هللا لكم الرَّ

(ٙ). 
 .(2)أي : أوجبها على نفسه الكرٌمة ، تفضبل منه وإحسانًا وامتنانًا"لال ابن كثٌر:" 
وسعة جوده وبشرهم بما ٌنشط عزابمهم وهممهم، من رحمة هللا، لال السعدي:أي:" 

 .(1)وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطرٌك، ٌوصل لذلن"
وكتابتها، إٌجابها على ذاته العلٌة، وله أن ٌوجب على نفسه ما شاء لال صاحب المنار:" 

وال ٌوجب علٌه أحد شٌبا. فالرحمة من شبون الربوبٌة الواجبة لها ال علٌها، وإن فً نظام 
من أسباب المعٌشة المادٌة، وما آتاهم من وسابل العلوم الفطرة البشرٌة وما سخر هللا للبشر 

آلٌات بٌنات على سعة الرحمة الربانٌة، وتربٌة عباده بها  -الكسبٌة، ومن هداٌة الوحً الوهبٌة 
فً حٌاتهم الجسدٌة والروحٌة، بل هً التً وسعت كل شًء، ولكن كتابتها أمر آخر خص به 

 .(5)بعض الخلك"
[، أي:"أنه من الترؾ ذنبًا َٗ٘مْن َعِمَل ِمْنكُْم سُوًءا بَِجَهالٍَة{ ]األنعام : لوله تعالى:}أَنَّهُ  

 .(ٓٔ)بجهالة منه لعالبتها وإٌجابها لسخط هللا
 .(ٔٔ)أنه من الترؾ منكم ذنًبا ، فجهل بالترافه "لال الطبري:أي:"
ممدار ٌرٌد: إن ذنوبكم حهل لٌس بكفٍر وال جحود ألنَّ العاصً جاهٌل بلال الواحدي:"
 .(ٕٔ)العذاب فً معصٌته"

لٌس من جهالته أن ال ٌعلم حبلال وال حراما، ولكن من جهالته حٌن دخل  لال الضحان:" 
 .(ٖٔ)فٌه"

 .(ٔ)لال بعض السلؾ : كل من عصى هللا ، فهو جاهل"لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٖ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٗٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٙ٘الوجٌز: (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .2ٖ٘/2تفسٌر المنار: (5)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖٗ2اخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)من عصى ربه فهو جاهل حتى ٌنزع، عن معصٌته"لال مجاهد:" 
ِ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهالَة{عن مجاهد اٌضا و :"}إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

، لال: الجهالة (ٖ)
 .(٘)وروي، عن عطاء، مثله.(ٗ)العمد"

وعن جهٌر بن ٌزٌد لال: "سؤلت الحسن، عن لوله: }السوء بجهالة{، للت: ما هذه 
ت: أرأٌت لو كانوا علموا؟ لال: فلٌخرجوا الجهالة؟ لال: هم لوم لم ٌعلموا ما لهم مما علٌهم. لل

 .(ٙ)منها، فإنها جهالة"
 .(2)وروي عن عكرمة فً لوله: "}السوء بجهالة{، لال: الدنٌا كلها جهالة"

ولال خالد بن دٌنار أبو خلدة: "كنا إذا دخلنا على أبً العالٌة لال : }وإذا جاءن الذٌن 
 .(1)نفسه الرحمة{"ٌإمنون بآٌاتنا فمل سبلم علٌكم كتب ربكم على 

بفتح الهمزة، ولرأ ابن كثٌر وابو عمرو « أنه من عمل»لرأ عاصم، وابن عامر، ونافع:
 .(5)، بكسرها«إنه»وحمزة والكسابً:

فؤما لراءة الفتح: فعلى البدل من الرحمة، أي بدل البعض من الكل؛ إذ ذكر من أنواع 
الرحمة المكتوبة ما هم أحوج إلى معرفته بنص الوحً، وهو حكم من ٌعمل السوء من 
المإمنٌن، وكٌؾ ٌعامله هللا تعالى، وأما سابر أنواعها، وما هو إحسان ؼٌر مكتوب منها، فٌمكن 

 بالنظرفً األنفس واآلفاق، وهو ما أشرنا إلٌه فً تفسٌر كتابتها. أن ٌستدل علٌهما 
وأما لراءة الكسر: فعلى االستبناؾ النحوي أو البٌانً، كؤنه لٌل: ما هذه الرحمة؟ أو: ما 
حظنا منها فً أعمالنا؟ وهل من ممتضاها أال نإاخذ بذنب، وأن ٌؽفر لنا كل سوء ببل شرط وال 

من عمل منكم عمبل تسوء عالبته وتؤثٌره لضرره  -ي الحال والشؤن أ -لٌد؟ فجاء الجواب: إنه 
 .(ٓٔ)الذي حرمه هللا ألجله حال كونه متلبسا بجهالة دفعته إلى ذلن السوء

[، أي:"ثم تاب من بعده وداوم على ٗ٘لوله تعالى:}ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح{ ]األنعام :  

 .(ٔٔ)العمل الصالح
 .(ٕٔ)رجع عن ذنبه }وأصلح{ عمله"ً:"لال الواحدي:ٌعن

أي : رجع عما كان علٌه من المعاصً ، وأللع وعزم على أال ٌعود لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)وأصلح العمل فً المستمبل"

أي: فبل بد مع ترن الذنوب واإللبلع، والندم علٌها، من إصبلح العمل، لال السعدي:" 
 .(ٗٔ)ال الظاهرة والباطنة"وأداء ما أوجب هللا، وإصبلح ما فسد من األعم

[، أي:"فإنه تعالى ٌؽفر ذنبه، فهو ؼفور ٗ٘لوله تعالى:}فَؤَنَّهُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنعام :  
 .(٘ٔ)لعباده التاببٌن، رحٌم بهم

                                                                                                                                                                               
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖٗ1اخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .[2ٔ]النساء : (ٖ)
 .ٖٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖٗ5اخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر السند.ٖٔٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .ٖٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٓاخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٗ/ٔٔ(:ص51ٕٖٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٕ٘انظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .2ٖ٘/2انظر: تفسٌر المنار: (ٓٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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أي: صب علٌهم من مؽفرته ورحمته، بحسب ما لاموا به، مما أمرهم لال السعدي:" 
 .(ٔ)به"

 .(ٖ)رحٌم{: لمن تاب"، "}(ٕ)ٌعنً: لما كان منه لبل التوبة"لال سعٌد بن جبٌر:"}ؼفور{، 
 .(ٖ)تاب"

 .(ٗ)عن لتادة :لوله: "}رحٌم{ لال: رحٌم بعباده"
، بكسر اأْللؾ، «فَؤَنَّهُ َؼفُور َرِحٌم»لََرأَ اْبن كثٌر َوأَبُو َعْمرو َوَحْمَزة ونافع والكسابى:

 .(٘) بالفتح« فَؤَنَّهُ :» َولََرأَ َعاِصم َواْبن َعامر 
أبً هرٌرة :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لما لََضى هللا الَخْلَك ، كتب فً كتابه فهو عنده  عن

 .(ٙ)فوق العرش : إن رحمتً ؼلبت ؼضبً"
وعن ابن عباس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "إذا فرغ هللا من المضاء بٌن الخلك ، أخرج 

سبمت ؼضبً ، وأنا أرحم الراحمٌن ، فٌمبض لبضة أو كتابًا من تحت العرش : إن رحمتً 
 .(2)لبضتٌن فٌخرج من النار خلًما لم ٌعملوا خًٌرا ،مكتوب بٌن أعٌنهم. عُتَمَاء هللا"

وعن سلمان لال : "نجد فً التوراة عطفتٌن : أن هللا خلك السماوات واألرض ، ثم خلك 
خلك الخلك ، فوضع بٌنهم رحمة واحدة مبة رحمة أو : جعل مبة رحمة لبل أن ٌخلك الخلك. ثم 

، وأمسن عنده تسعًا وتسعٌن رحمة. لال : فبها ٌتراحمون ، وبها ٌتباذلون ، وبها ٌتعاطفون ، 
وبها ٌتزاورون ، وبها تحنُّ النالة ، وبها تثُوُج البمرة، وبها تٌعر الشاة ، وبها تتَّابع الطٌر ، وبها 

وم المٌامة ، جمع هللا تلن الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل تتَّابع الحٌتان فً البحر. فإذا كان ٌ
 .(1)وأوسع"

ومما ٌناسب هذه اآلٌة لكرٌمة من األحادٌث أٌضا لوله صلى هللا علٌه لال ابن كثٌر:"
أتدري ما حك هللا على العباد ؟ أن ٌعبدوه ال  ٌشركوا به شٌبا، ثم لال : »وسلم لمعاذ بن جبل : 

 .(ٓٔ)"(5)«على هللا إذا هم فعلوا ذلن ؟ أال ٌعذبهمأتدري ما حك العباد 
 الفوابد:
 وجوب الرفك والتلطؾ بالمستفتٌن وعدم الشدة والؽلظة علٌهم. -ٔ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: - -ٕ

 وفعل.
المبالؽة فً : هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء «الؽفور»فـ 
 .(ٔٔ)الكثرة
، معناه: الستار (ٕٔ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

: «الؽفور»لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٔ)الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"منصرفا إلى مؽفرة 

                                                             
 .1ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٖٓٔ/ٗ:ص(2ٖٖ٘اخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٗاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘٘اخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ٘انظر: السبعة فً المراءات: (٘)
( من وجوه 2ٕ٘ٔ(، ومسلم فً صحٌحه برلم )5ٖٗٔ(، ورواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٖٖٔ/ٕالمسند )(ٙ)

 أخرى عن أبً هرٌرة.
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٖرواه ابن َمْرُدَوٌه ، من طرٌك الحكم بن أبان، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕ٘/ٔٔ(:ص55ٖٓٔأخرجه الطبري) (1)
 (.ٖٓ(، ومسلم فً صحٌحه برلم )2ٖ2ٖرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(5)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٔٔ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٕٔ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
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 .(ٕ) الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًءأي: ذو «:الرحٌم»و
 .(ٖ):أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«الرحٌم»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"

 
 المرآن

ُل اآْلٌَاِت َوِلتَْستَبٌَِن َسبٌُِل اْلُمْجِرِمٌَن )  [٘٘({ ]األنعام : ٘٘}َوَكذَِلَن نُفَّصِ
 التفسٌر:

نبٌِّن الحجج الواضحة على كل حك ٌنكره أهل  -الرسولأٌها -ومثل هذا البٌان الذي بٌَّنَّاه لن 
 الباطل؛ لٌتبٌن الحك، ولٌظهر طرٌك أهل الباطل المخالفٌن للرسل.

 سبب النزول:
عن ابن عباس لال: "مر المؤل من لرٌش على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعنده خباب وببلل 

مرنا أن نكون تبعا لهإالء؟ اطردهم عنن وصهٌب فمالوا: أهإالء من هللا علٌهم من بٌننا، أتؤ
فلعلنا نتبعن. فؤنزل هللا: }وأنذر به الذٌن ٌخافون أن ٌحشروا إلى ربهم{ إلى لوله: }ولتستبٌن 

 .(ٗ)["٘٘ -ٕ٘سبٌل المجرمٌن{. اآلٌات:]
ُل اآْلٌَاِت{ ]األنعام :  بٌَّنَّاه لن [، أي:" ومثل هذا البٌان الذي ٘٘لوله تعالى:}َوَكذَِلَن نَُفّصِ

نبٌِّن الحجج الواضحة على كل حك ٌنكره أهل الباطل" -أٌها الرسول-
(٘). 

 .(ٙ)عن لتادة:"}وكذلن نفصل اآلٌات{، نبٌن اآلٌات" 
 .(1). وروي عن السدي مثل ذلن(2)لال ابن زٌد فً:"}نفصل اآلٌات{، نبٌن"

رة دالبلناوإعبلمنا أي: وهكذا، ولٌل: معناه وكما فصلنا لن فً هذه السولال البؽوي:"
على المشركٌن }كذلن نفصل اآلٌات{، أي: نمٌز ونبٌن لن حجتنا فً كل حك ٌنكره أهل 

 .(5)الباطل"

وكما فصلنا لن فً هذه السورة من ابتدابها وفاتحتها، ٌا دمحم، إلى هذا لال الطبري:أي:" 
ٌَّزناها  ل الموضع، حجتَنا على المشركٌن من عبدة األوثان، وأدلتَنا، وم لن وبٌَّناها، كذلن نفّصِ

 .(ٓٔ)لن أعبلمنا وأدلتنا فً كل حّك ٌنكره أهل الباطل من سابر أهل المللؽٌرهم، فنبٌنها لن"
ومثل ذلن التفصٌل البٌن نفصل آٌات المرآن ونلخصها فً صفة لال الزمخشري:أي:" 

المبول وهو أحوال المجرمٌن، من هو مطبوع على للبه ال ٌرجى إسبلمه، ومن ٌرى فٌه أمارة 
 .(ٔٔ)الذي ٌخاؾ إذا سمع ذكر المٌامة، ومن دخل فً اإلسبلم إال أنه ال ٌحفظ حدوده"

                                                                                                                                                                               

ً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سم 
ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 

-ٕ٘/ٌٔداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .٘/ٔة والبمرة:تفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتح (ٖ)
 .5ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٙ/ٔٔ(:صٖٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٙ/ٔٔ(:صٖٖٔٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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التفصٌل: التبٌٌن الذي تظهر به المعانً، والمعنى: وكما فصلنا لن فً لال المرطبً:" 
هذه السورة دالبلنا ومحاجتنا مع المشركٌن كذلن نفصل لكم اآلٌات فً كل ما تحتاجون إلٌه من 

 .(ٔ)الدٌن، ونبٌن لكم أدلتنا وحججنا فً كل حك ٌنكره أهل الباطل" أمر
 .(ٕ)ولال المتبً:" }نفصل اآلٌات{، نؤتً بها شٌبا بعد شً، وال ننزلها جملة متصلة" 
ُل اآْلٌَاتِ لال أبو عبٌدة:}  أي: نمٌزها ونبٌّنها، لال ٌزٌد ابن ضبّة فى البؽتة{"نُفَّصِ

(ٖ): 
 (ٗ)بؽتة  وأفظع شىء حٌن ٌفجإن البؽت"ولكنّهم بانوا ولم أدر 

[، أي:" لٌتبٌن الحك، ولٌظهر ٘٘لوله تعالى:}َوِلتَْستَبٌَِن َسبٌُِل اْلُمْجِرِمٌَن{ ]األنعام :  
 .(٘)طرٌك أهل الباطل المخالفٌن للرسل"

 .(ٙ)أي: طرٌك المجرمٌن"لال البؽوي:" 
 .(2)لال المرطبً:"أي: ولتستبٌن ٌا دمحم سبٌل المجرمٌن" 
.}سبٌَل المجرمٌن{"الذٌن ٌؤمرونن بطرد (1)لال ابن زٌد:"}ولتستبٌن{، لال: لتعرفها" 
 .(5)هإالء"
 .(ٓٔ)ولتستوضح سبٌلهم فتعامل كبل منهم بما ٌجب أن ٌعامل به"لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)حتى تبٌن حمه من باطله، وصحٌحهُ من سمٌمه"لال الطبري:أي:" 
 مستبٌناسبٌل المجرمٌن؟ –ملسو هيلع هللا ىلص  -أفلم ٌكن النبً فإن لال لابل لال الزجاج:" 

، فكؤنه لال -ملسو هيلع هللا ىلص  -فالجواب فً هذا أن جمٌع ما ٌخاطب بهالمإمنون ٌخاطب به النبً 
ولتستبٌنوا المجرمٌن، أي لتزدادوا استبانة لها، ولم ٌحتج أن ٌمول ولتستبٌن سبٌل المإمنٌن مع 

 ٌن، ألن سبٌل المجرمٌن إذا استبانت فمد بانت معها سبٌل المإمنٌن.ذكر سبٌل المجرم
وجابز أن ٌكون المعنى: ولتستبٌن سبٌل المجرمٌن ولتستبٌن سبٌبللمإمنٌن، إال أن الذكر 
والخطاب ههنا فً ذكر المجرمٌن فذكروا وتركذكر سبٌل المإمنٌن، ألن فً الكبلم دلٌبل 

[ ولم ٌمل: تمٌكم البرد، ألن الساتر 1ٔتَِمٌكُُم اْلَحّر{ ]النحل : علٌهاكما لال عز وجل: }َسَراِبٌَل 
ٌستر من الحر والبرد، ولكن جرى ذكر الحر ألنهم كانوا فً مكانهم أكثر معاناة له من 

 .(ٕٔ)البرد"
لََرأَ اْبن كثٌر َوأَبُو َعْمرو َواْبن َعامر، وَحْفص َعن َعاِصم: }ولتستبٌن{ بِالتَّاِء }َسبٌِل{ 

َولََرأَ َعاِصم فى رواٌة أَبى بكر َوَحْمَزة ، َولََرأَ نَافِع :}ولتستبٌن{ ِبالتَّاِء }َسبٌِل{ نصبا رفعا،
، ِباْلٌَاِء، }َسبٌِل{ رفعا«ولٌستبٌن»والكسابى:

(ٖٔ). 
 الفوابد:
أن هللا تعالى لد بٌّن فً كتابه سبٌل المإمنٌن مفصلة، وسبٌل المجرمٌن مفصلة، وعالبة  -ٔ

لبة هإالء مفصلة، وجبل سبحانه األمرٌن فً كتابه وكشفهما هإالء مفصلة، وعا

                                                             
 .ٖٙٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 صؽٌرا...وهو وخلفه مات أباه ألن نسبه على أمه،ؼلبت وضبة ممسم، أبٌه واسم لثمٌؾ ضبة: مولى بن زٌد(ٖ)

ص : أمه إلى نسب من كتابفً  حبٌب ابن له وترجم ٓ٘ٔ -ٙٗٔ/ ٙ ً:األؼانفً  أخباره:إسبلمى. انظر شاعر
 .واللسان"بؽت" ،ٕٓ٘الكامل فً  ...والبٌت 11
 .5ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٔٔ(:ٕٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖ٘/ٔٔ(:ص55ٕٖٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)
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وأوضحهما وبٌنهما ؼاٌة البٌان، حتى شاهدتهما البصابر كمشاهدة األبصار للضٌاء 
 والظبلم.

أن العالمٌن باهلل وكتابه ودٌنه عرفوا سبٌل المإمنٌن معرفة تفصٌلٌة، وسبٌل المجرمٌن  -ٕ
كما ٌستبٌن للسالن الطرٌك الموصل إلى معرفة تفصٌلٌة، فاستبانت لهم السبٌبلن 

ممصوده والطرٌك الموصل إلى الهلكة. فهإالء أعلم الخلك وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم 
وهم األدالء الهداة، وبذلن برز الصحابة على جمٌع من أتى بعدهم إلى ٌوم المٌامة، 

ن وعرفوها فإنهم نشؤوا فً سبٌل الضبلل والكفر والشرن والسبل الموصلة إلى الهبل
مفصلة، ثم جاءهم الرسول فؤخرجهم من تلن الظلمات إلى سبٌل الهدى وصراط هللا 
المستمٌم، فخرجوا من الظلمة الشدٌدة إلى النور التام، ومن الشرن إلى التوحٌد، ومن 
الجهل إلى العلم، ومن الؽً إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحٌرة والعمى إلى 

، فعرفوا ممدار ما نالوه وظفروا به، وممدار ما كانوا فٌه. فإن الضد الهدى والبصابر
ٌظهر حسنه الضد، وإنما تتبٌن األشٌاء بؤضدادها. فازدادوا رؼبة ومحبة فٌما انتملوا 
إلٌه، ونفرة وبؽضا لما انتملوا عنه، وكانوا أحب الناس فً التوحٌد واإلٌمان واإلسبلم 

 بٌل على التفصٌل.وأبؽض الناس فً ضده، عالمٌن بالس
 والناس فً معرفتهم لللسبٌلٌن أربع فرق: -ٖ
الفرلة األولى: من استبان له سبٌل المإمنٌن وسبٌل المجرمٌن على التفصٌل علما  -

 وعمبل، وهإالء أعلم الخلك.
الفرلة الثانٌة: من عمٌت عنه السبٌبلن من أشباه األنعام. وهإالء بسبٌل المجرمٌن  -

 أحضر ولها أسلن.
لثالثة: من صرؾ عناٌته إلى معرفة سبٌل المإمنٌن دون ضدها فهو ٌعرؾ الفرلة ا -

ضدها من حٌث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالؾ سبٌل المإمنٌن فهو باطل وإن لم 
ٌتصوره على التفصٌل، بل إذا سمع شٌبا مما خالؾ سبٌل المإمنٌن صرؾ سمعه عنه 

زلة من سلمت نفسه من إرادة ولم ٌشؽل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطبلنه،وهو بمن
الشهوات فلم تخطر بملبه ولم تدعه إلٌها نفسه، بخبلؾ الفرلة األولى، فإنهم ٌعرفونها 

 وتمٌل إلٌها نفوسهم وٌجاهدونها على تركها هلل.
رجل لم »ولد كتبوا إلى عمر بن الخطاب ٌسؤلونه عن هذه المسؤلة أٌهما أفضل:

رجل نازعته إلٌها نفسه فتركها هلل؟ فكتب عمر: إن تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو 
ُ لُلُوبَُهْم ِللتَّْمَوى لَُهْم  الذي تشتهً نفسه المعاصً وٌتركها هلل عزوجل من:}الَِّذٌَن اْمتََحَن َّللاَّ

 .(ٔ)[«َٖمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم{ ]الحجرات : 
وسبٌل المإمنٌن مجملة،  الفرلة الرابعة: فرلة عرفت سبٌل الشر والبدع والكفر مفصلة، -

وهذا حال كثٌر ممن اعتنى بمماالت األمم ومماالت أهل البدع، فعرفها على التفصٌل 
ولم ٌعرؾ ما جاء به الرسول كذلن، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له فً بعض 
األشٌاء. ومن تؤمل كتبهم رأى ذلن عٌانا. وكذلن من كان عارفا بطرق الشر والظلم 

ى التفصٌل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبٌل األبرار ٌكون علمه بها والفساد عل
 مجمبل ؼٌر عارؾ بها على التفصٌل معرفة من أفنى عمره فً تصرفها وسلوكها.

والممصود أن هللا سبحانه ٌحب أن تعرؾ سبٌل أعدابه لتجتنب وتبؽض، كما 
ة من الفوابد واألسرار ما ال ٌحب أن تعرؾ سبٌل أولٌابه لتحب وتسلن. وفً هذه المعرف

ٌعلمه إال هللا من معرفة عموم ربوبٌته سبحانه وحكمته وكمال أسمابه وصفاته وتعلمها 
بمتعلماتها والتفابها آلثارها وموجباتها. وذلن من أعظم الداللة على ربوبٌته وملكه 

 .(ٕ)وإلهٌته وحبه وبؽضه وثوابه وعمابه

                                                             
 .ٓٔٔالفوابد البن المٌم: (ٔ)
 .ٔٔٔ-1ٓٔانظر: الفوابد: (ٕ)
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فً إضبلل الناس والتلبٌس علٌهم، لَُهو من دٌن  أن بٌان مبادئ أهل الضبلل، وطرلِهم -ٗ
ٌَاِت  -عز وجل  -هللا  ُل اآْل ومن مماصد المرآن الكرٌم؛ إذ لال هللا تعالى: }َوَكذَِلَن نُفَّصِ

ا عمت فً الناس األهواء وكثرت البدع واآلراء وفشت  َوِلتَْستَبٌَِن َسبٌُِل اْلُمْجِرِمٌَن{، فلمَّ
إلى تؤلٌؾ الكتب وعمد الفصول وكتابة الرسابل وجمع األدلة الضبلالت احتاج أهل العلم 

فً بٌان فضل اتباع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والتحذٌر من األهواء وأهلها حتى تستبٌن الجادة وتتضح 
 الطرٌك.

فالباطل إذا ُوجد فً الناس وانتشر ٌجب أن ٌحذر منه، وأٌضاً إذا ضعؾ الحك 
الناس فضله. وإذا نظرت فً كثٌر من مجتمعاتنا الٌوم  والتمسن به ٌنبؽً أن ٌنشر بٌن

ترى أنَّهم ٌحتاجون إلى هذه األصول، ٌحتاجون إلى أن تذكر لهم األحادٌث واألدلة 
الدالة على فضل اتباع النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فإذا عرفوا فضل ذلن، بٌُن لهم كٌؾ ٌكون اإلنسان 

 على نهجه ممتفٌاً آلثاره متبعاً للنبً ملسو هيلع هللا ىلص سابراً 
 

 المرآن
ِ لُْل اَل أَت بُِع أَْدَواَءكُْم لَْد َضلَْلُت إِذً  ا َوَما أَنَا ِمَن }لُْل إِنًِّ نُِهٌُت أَْن أَْعبَُد ال ِذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا 

 [ٙ٘({ ]األنعام : ٙ٘اْلُمْهتَِدٌَن )

 التفسٌر:
إن هللا عز وجل نهانً أن أعبد األوثان التً تعبدونها من  لهإالء المشركٌن: -أٌها الرسول-لل 

دونه، ولل لهم: ال أتبع أهواءكم لد ضللت عن الصراط المستمٌم إن اتبعت أهواَءكم، وما أنا من 
 المهتدٌن.

 سبب النزول:

َِّبُع أَْهَواَءكُْممَْد َضلَْلُت إِذًا َوَما أََنا ِمَن اْلُمْهتَ   إن اتبعت أهواءكم، ِدٌَن{، لال مماتل:"}لُْل اَل أَت
  .(ٔ)وذلن حٌن دعً إلى دٌن آبابه"

ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  -لل [، أي:"ٙ٘}لُْل إِّنًِ نُِهٌُت أَْن أَْعبَُد الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
لهإالء المشركٌن: إن هللا عز وجل نهانً أن أعبد األوثان التً تعبدونها من  -أٌها الرسول

 .(ٕ)نه"دو
 .(ٖ)}ال أتبع أهواءكم{ فً عبادة األوثان وطرد الفمراء"لال البؽوي:" 
}نهٌت{: صرفت وزجرت، بما ركب فى من أدلة العمل، وبما أوتٌت لال الزمخشري:" 

من أدلة السمع عن عبادة ما تعبدون من دون هللا وفٌه استجهال لهم ووصؾ بااللتحام فٌما كانوا 
 .(ٗ)فٌه على ؼٌر بصٌرة"

ِ ُزْلَفى{ لال الزجاج:"  بُوَنا إِلَى َّللاَّ كانوا ٌعبدون األصنام، ولالوا:}َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِلٌُمَّرِ
 .(٘)[، فؤعلم هللا عز وجل أنه ال ٌعبد ؼٌره"ٖ]الزمر : 
لال المرطبً:"لٌل:}تدعون{ بمعنى تعبدون. ولٌل: تدعونهم فً مهمات أموركم على  

 .(ٙ)األصنام" جهة العبادة، أراد بذلن
َّبُِع أَْهَواَءكُْم { ]األنعام : لوله تعالى:  ولل لهم: ال أتبع أهواءكمفً [، أي:"ٙ٘}لُْل اَل أَت

 .(2)عبادة ؼٌر هللا"

                                                             
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)



ٕٖ5 
 

أى: ال أجرى فً طرٌمتكم التً سلكتموها فً دٌنكم من اتباع الهوى لال الزمخشري:" 
الضبلل، وتنبٌه لكل من أراد إصابة دون اتباع الدلٌل، وهو بٌان للسبب الذي منه ولعوا فً 

 .(ٔ)الحك ومجانبة الباطل"
 .(ٕ)أي: إنما عبدتموها على طرٌك الهوى ال على طرٌك البٌنة والبرهان"لال الزجاج:" 
 .(ٖ)لال المرطبً:أي:"فٌما طلبتموه من عبادة هذه األشٌاء، ومن طرد من أردتم طرده" 
أي لد ضللت إِن [، أي:"َٙ٘نا ِمَن اْلُمْهتَِدٌَن{ ]األنعام : }لَْد َضلَْلُت إِذًا َوَما أَ لوله تعالى: 

 .(ٗ)أتبعُت أهواءكم وال أكون فً زمرة المهتدٌن"
"العنى: لد ضللت إن عبدتها،}وما أنا من المهتدٌن{ وما أنا من النبٌٌن الذٌن لال الزجاج: 

 .(٘)سلكوا طرٌك الهدى"
أهواءكم،}وما أنا من المهتدٌن{، أي: على طرٌك لال المرطبً:"أي: لد ضللت إن اتبعت  

 .(ٙ)رشد وهدى"
 .(2)ٌعنً: إن فعلت ذلن فمد تركت سبٌل الحك وسلكت ؼٌر طرٌك الهدى"لال البؽوي:" 
أى: إن اتبعت أهواءكم فؤنا ضال، وما أنا من الهدى فً شًء، ٌعنى: لال الزمخشري:" 
 .(1)أنكم كذلن"
 الفوابد:
 واء والباطل ٌضل وٌهلن.إتباع أهواء أهل األه  -ٔ
 تضمنت هذه اآلٌة حمٌمة دٌن اإلسبلم وهو إخبلص التوحٌد هلل وحده. -ٕ

لال ابن المٌم فً هذه اآلٌة:"فما أوضحها من آٌة فً بٌان أن جل شرن المشركٌن إنما 
هو بدعاء من أشركوا مع هللا فً العبادة...هو من أشرؾ أنواع العبادة إذا لصر على هللا 

[ ، فهً له وحده ٗٔحمه أحد سواه، ولد لال تعالى: }لَهُ َدْعَوةُ اْلَحك{ ]الرعد:الذي ال ٌست

لٌس لؽٌره منها وال مثمال ذرةومدلولها الطلب والسإال، كما دل علٌه لوله: }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن 
ٌِْه إَِلى اْلَما ٍء إِالَّ َكبَاِسِط َكفَّ ًْ ِء ِلٌَْبلَُػ فَاهُ َوَما هَُو بِبَاِلِؽِه َوَما ُدَعاُء ِمْن ُدونِِه ال ٌَْستَِجٌبُوَن لَُهْم بَِش

[، فؤنكر تعالى لى من صرؾ شٌباً من الدعوة  لؽٌره... ٗٔاْلَكافِِرٌَن إِالَّ فًِ َضبلٍل{ ]الرعد:
تبٌن بهذه اآلٌة ونظابرها أن كل مدعو من دون هللا ال ٌنفع داعٌه وال ٌضره، وأن دعوة من 

 .(5)سبلم، ألن أساسه التوحٌد واإلخبلص، وهذا الشرن ٌنافٌه "ٌدعً من دونه تنافً اإل
فاإلستؽاثة نوع من العبادة التكون إال باهلل،  (ٓٔ)وٌتفرغ من الفابدة السابمة ان االستؽاثة -ٖ

ٌجب صرفها هلل تعالى، فبل ٌستؽات إال باهلل عز وجل، ولمد ذكر هللا تعالى اإلستؽاثة فً 
 كما فً النصوص اآلتٌة: سبحانه، كتابه العزٌز، فلم تصرؾ إال له

َنا َونَُردُّ َعلَى أَْعمَابَِنا بَْعَد إِ -ٔ ِ َما اَل ٌَْنفَعَُنا َواَل ٌَُضرُّ ْذ َهَداَنا لال هللا تعالى: }لُْل أَنَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُ{ ]األنعام:   [ .2َّٔللاَّ

 [ .ًٗٔ َضبَلٍل{ ]الرعد: ولال سبحانه وتعالى: }َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِرٌَن إِالَّ فِ -ٕ
ِ إِلًَها آَخَر اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ الَ  - ٖ  ٌُْفِلُح ولال جل وعبل: }َوَمْن ٌَْدعُ َمَع َّللاَّ

 [ .2ٔٔاْلَكافُِروَن{ . ]المإمنون: 
                                                             

 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٗٔ، 2ٗٔتلبٌس ابلٌس: (5)
والفرق بٌن االستؽاثة والدعاء: أن االستؽاثة ال تكون إال من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم منها؛ ألنه ٌكون (ٓٔ)

 2٘. انظر: اللباب:من المكروب وؼٌره



ٕٗٓ 
 

كُْم َوَلْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ولال تعالى: }إِْن تَْدعُوهُْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاءَ  - ٗ
 [ .ٌَْٗٔكفُُروَن بِِشْرِككُْم َواَل ٌَُنبِّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر{ . ]فاطر:

 [ .ٕٓولال عز وجل: }لُْل إِنََّما أَْدعُو َربًِّ َواَل أُْشِرُن بِِه أََحًدا{ ]الجن:  - ٘
َن فَإِْن فَعَْلَت فَإِنََّن إِذًا ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ولال تعالى: }َواَل تَدْ  - ٙ ٌَُضرُّ ِ َما اَل ٌَْنفَعَُن َواَل  عُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ .ٙٓٔ]ٌونس: 
بَلُل اْلبَِعٌُد{ .  - 2 هُ َوَما اَل ٌَْنفَعُهُ ذَِلَن هَُو الضَّ ِ َما اَل ٌَُضرُّ ولال سبحانه: }ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .[ ٕٔ]الحج: 
ِ َمْن اَل ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوُهْم  - 1 ْن ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ ولال عز وجل: }َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 [ .َ٘عْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن{ ]األحماؾ: 
ِ أََحًدا{  - 5 ِ فَبَل تَْدعُوا َمَع َّللاَّ  [ .1ٔ. ]الجن: ولال تعالى: }َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ
ِ إِلًَها آَخَر فَتَكُوَن ِمَن اْلُمعَذَّبٌَِن{ ]الشعراء: - ٓٔ  [ .ٖٕٔولال جل وعبل: }فَبَل تَْدعُ َمَع َّللاَّ
ِ إِلًَها آَخَر اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ . ]المصص:  - ٔٔ  [ .11ولال سبحانه: }َواَل تَْدعُ َمَع َّللاَّ
ِ{ ]األنعام: ولال سبحانه: }لُْل إِّنًِ نُهِ  - ٕٔ  [ .ٌُٙ٘ت أَْن أَْعبَُد الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ولال تعالى:}َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعَباَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن  - ٖٔ

 [ .َٓٙجَهنََّم َداِخِرٌَن{ ]ؼافر: 
[ ٗٔحاب الكهؾ: }لَْن نَْدعَُو ِمْن ُدونِِه إِلًَها َلمَْد لُْلنَا إِذًا َشَطًطا{ ]الكهؾ: ولال تعالى عن أص - ٗٔ
. 
ولال جل وعبل: }َوالَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَركُْم َواَل أَْنفَُسُهْم ٌَْنُصُروَن{  - ٘ٔ

 [ .52ٔ]األعراؾ: 
ْن ٌُجِ  - ٙٔ  [ .ٌُٕٙب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء{ ]النمل: ولال عز وجل: }أَمَّ

ِ لَْن ٌَْخلُمُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ{ ]الحج:  - 2ٔ  [ .2ٖولال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ .ٌَْٖٔمِلكُوَن ِمْن لِْطِمٌٍر{ ]فاطر: ولال تعالى: }َوالَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه َما  - 1ٔ
ِ أَُرونًِ َماذَا َخلَمُوا ِمَن اأْلَْرِض{  - 5ٔ ٌْتُْم َما تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ولال جل وعبل: }لُْل أََرأَ

 [ .ٗ]األحماؾ: 
ٕٓ -  ِ ٌْتُْم شَُرَكاَءكُُم الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ أَُروِنً َماذَا َخَلمُوا ِمَن  ولال تعالى: }لُْل أََرأَ

 [ .ٓٗاأْلَْرِض{ ]فاطر: 
ُ بُِضّرٍ َهْل هُنَّ َكاِشفَاُت  - ٕٔ ًَ َّللاَّ ِ إِْن أََراَدنِ ٌْتُْم َما تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ولال عز وجل: }لُْل أَفََرأَ

ِه أَْو أََراَدنًِ ِبَرْحَمٍة َهْل هُنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه{ . ]ا  [ .1ٖلزمر: ُضّرِ
ِه إِلَى اْلَماءِ  - ٕٕ ٌْ ٍء إِالَّ َكَباِسِط َكفَّ ًْ  ولال عز وجل: }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه اَل ٌَْستَِجٌبُوَن لَُهْم بَِش

 [ .ِٗٔلٌَْبلَُػ فَاهُ َوَما هَُو ِببَاِلِؽِه َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِرٌَن إِالَّ فًِ َضبَلٍل{ ]الرعد: 
ٌْبًا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن{]النحل: ولال ت - ٖٕ ِ اَل ٌَْخلُمُوَن َش  [ .ٕٓعالى: }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ .1ٙولال سبحانه: }َواَل ٌَْمِلُن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ{ ]الزخرؾ:  - ٕٗ
ّرِ َعْنكُْم َواَل ولال جل وعبل: }لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم مِ  - ٕ٘ ْن ُدونِِه فَبَل ٌَْمِلكُوَن َكْشَؾ الضُّ

 [ .ٙ٘تَْحِوٌبًل{ ]اإلسراء:
ةٍ فًِ السََّماَواِت َواَل  - ٕٙ ِ اَل ٌَْمِلُكوَن ِمثَْماَل ذَرَّ ولال سبحانه: }لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ .ْٕٕن ِشْرٍن َوَما لَهُ ِمْنُهْم{ ]سبؤ: فًِ اأْلَْرِض َوَما لَُهْم فٌِِهَما مِ 
ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم إِْن كُ  - 2ٕ ْنتُْم ولال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ .5َٗٔصاِدلٌَِن{ ]األعراؾ: 
رُّ فِ  - 1ٕ اكُْم إِلَى اْلَبّرِ ولال عز وجل: }َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ ا نَجَّ ً اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ فَلَمَّ

ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء:   [ .2ٙأَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإْلِ
 [ .ٕ٘ٔلال تعالى: }أَتَْدعُوَن بَْعبًل َوتََذُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن{ . ]الصافات:  - 5ٕ
ٌَْن بِِهْم بِِرٌحٍ َطٌِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِرٌٌح ولال عز وجل: } - ٖٓ َحتَّى إِذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر

ٌنَ  َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ لَبِْن  َعاِصٌؾ َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحٌَط بِِهْم َدَعُوا َّللاَّ
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ٌْتَنَا ِمنْ  { ]ٌونس:  أَْنَج ٌِْر اْلَحّكِ ا أَْنَجاهُْم إِذَا هُْم ٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بَِؽ َهِذِه لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن فَلَمَّ
ٕٕ-ٕٖ. ] 
لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَسِ  - ٖٔ ٌِْه ثُمَّ إِذَا َخوَّ ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنًٌِبا إِلَ ًَ َما َكاَن ولال تعالى: }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ

ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِلِه لُْل تََمتَّْع بِكُْفِرَن لَِلٌبًل إِنََّن  ٌِْه ِمْن لَْبُل َوَجعََل ّلِِلَّ ِمْن أَْصَحاِب ٌَْدعُو إِلَ
 [ .1النَّاِر{]الزمر: 

ٌَْراِت َوٌَْدعُونَنَ - ٕٖ ا َرَؼًبا َوَرَهًبا َوَكانُوا لَنَا ولال سبحانه: }إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ
 [ .5َٓخاِشِعٌَن{ ]األنبٌاء: 

ولال سبحانه وتعالى: }َوإِذَا َسؤَلََن ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن  - ٖٖ
ٌَْرشُُدوَن{ ]البمرة:   [ .1ٙٔفَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً َوْلٌُْإِمنُوا ِبً لَعَلَُّهْم 

 [ .ٙٔولال تعالى: }تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ٌَْدعُوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]السجدة:  - ٖٗ
ْحَمَن أًٌَّا َما تَْدعُوا فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى{  - ٖ٘ َ أَِو اْدعُوا الرَّ ولال سبحانه: }لُِل اْدعُوا َّللاَّ

 [ .ٓٔٔ]اإلسراء: 
ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذٌَن ٌُْلِحُدوَن فًِ أَْسَماِبِه  - ٖٙ ولال جل وعبل: }َوّلِِلَّ

 [ .1َٓٔسٌُْجَزْوَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ: 
ٌَن{ ]األعراؾ  - 2ٖ  [ .5ٕولال تعالى: }َواْدعُوهُ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ
ٌَن{ ]ؼافر: ولال سبحا - 1ٖ  [ .٘ٙنه: }فَاْدعُوهُ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ
ٌَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن{ ]ؼافر: - 5ٖ َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ  [ .ٗٔولال سبحانه: }فَاْدعُوا َّللاَّ
ٌَّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن{ ]الفاتحة: - ٓٗ  [ .٘ولال تعالى: }إِ
ِ َواْصبُِروا{ ]األعراؾ: ولال سبحانه: }لَا - ٔٗ  [ .1َٕٔل ُموَسى ِلَمْوِمِه اْستَِعٌنُوا بِاّلِلَّ
ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{ .]ٌوسؾ:  - ٕٗ ولال تعالى عن نبٌه ٌعموب: }فََصْبٌر َجِمٌٌل َوَّللاَّ

ٔ1. ] 
ْحَمُن ا - ٖٗ ْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{ ]األنبٌاء: ولال تعالى: }لَاَل َرّبِ اْحكُْم ِباْلَحّكِ َوَربَُّنا الرَّ
ٕٔٔ. ] 
 [ .ٙ٘ولال عز وجل: }َواْدعُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]األعراؾ:  - ٗٗ

ولد استدل أهل العلم بهذه اآلٌات وؼٌرها على إبطال االستؽاثة بؽٌر هللا تعالىعند 
ات ٌتلخص فٌما ٌلً من المصابب والكربات، وتمرٌر االستدالل عندهم بهذه اآلٌات المبارك

 الفمرات:
أن هذه اآلٌات المباركات تدّل داللة لاطعة على أّن دعاء ؼٌر هللا تعالى عبادة لؽٌر هللا  -

 عز وجل.
 وأنه ظلم. -
 وأنه ضبلل بعٌد. -
 وأنه منهً عنه. -
 وأن جزاء فاعله جهنم. -
 وأنه شطط. -
 ألنفسهم وال لؽٌرهم.ال ٌملكون نفعا وال ضرا؛ ال  -وأن الذٌن ٌدعونهم وٌستؽٌثون بهم  -
 وهم عن دعابهم ؼافلون، فبل ٌعلمون بحالهم وال ٌسمعون دعاءهم. -
 وهم براء عن شركهم، وٌكونون لهم أعداء ٌوم المٌامة. -
 وأن هللا تعالى زجر وخّوؾ المستؽٌثٌن بؽٌره بعذاب ألٌم. -
 وأن هللا أمر أمرا باتا لاطعا أال ندعوا إال هللا وحده ال شرٌن له. -
 رّؼب فً دعابه، واالستعانة منه وحده ال شرٌن له.وأنه  -
 وأن هللا تعالى وحده هو المستعان وحده ال شرٌن له. -
هو منهج األنبٌاء والمرسلٌن وطرٌك عباد هللا  -وأن دعاء هللا تعالى وحده رؼبا ورهبا -

 الصالحٌن.



ٕٕٗ 
 

ٌا حى  :لال ،أو ؼمإذا نزل به هم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان رسول هللا "عن ابن مسعود لال: 
 .(ٔ)"برحمتن أستؽٌثٌا لٌوم 

وعن ثابت بن الضحان: أنه كان فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص منافك ٌُوذي المإمنٌن فمال 
أنه ال »بعضهم: لوموا بنا نستؽٌث برسول هللا من هذا المنافك. فمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٕ)«ٌستؽاث بً وإنما ٌستؽاث باهلل
 وجل عز هللا مع وتؤدب للتوحٌد، هوسلم علً هللا صلى النبً من وهذاحماٌة

 على وأكرمهم الخلك خٌر وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن ومعلوم للذرٌعة، وسد
 الذي الحمٌمة على المؽٌث ؛ألنه«باهلل ٌستؽاث إنما»ولال:  به االستؽاثة نفى هللا،ولد
 وهللا أعلم.واستؽاثبه.  دعاه إذا المكروب ٌنجً

 
 المرآن

 ٌَم ُُُّّ اْلَحك  }لُْل إِنًِّ َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربًِّ َوَكذ ْبتُْم بِِه َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكُم إاِل  ّلِِل ِ 
ٌُْر اْلفَاِصِلٌَن )  [1٘({ ]األنعام : 1َ٘ودَُو َخ

 التفسٌر:
، : -أٌها الرسول لهإالء المشركٌن-لل  ًَّ إنً على بصٌرة واضحة من شرٌعة هللا التً أوحاها إل

وذلن بإفراده وحده بالعبادة، ولد كذَّبتم بهذا، ولٌس فً لدرتً إنزال العذاب الذي تستعجلون به، 
، وهو خٌر َمن ٌفصل بٌن الحك والباطل  وما الحكم فً تؤخر ذلن إال إلى هللا تعالى، ٌمصُّ الحكَّ

 بمضابه وحكمه.
 ول:سبب النز

نمل الواحدي عن الكلبً، لال: "نزلت فً النضر بن الحارث ورإساء لرٌش، كانوا ٌمولون: ٌا 

.]ضعٌؾ[ وذكر مماتل نحو (ٖ)دمحم ابتنا بالعذاب الذي تعدنا به. استهزاء منهم، فنزلت هذه اآلٌة"
 .(ٗ)هذا المعنى
أٌها الرسول لهإالء -لل [، أي:"2٘ }لُْل إِنًِّ َعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن َربًِّ{ ]األنعام :لوله تعالى: 
، وذلن بإفراده وحده -المشركٌن ًَّ : إنً على بصٌرة واضحة من شرٌعة هللا التً أوحاها إل
 .(٘)بالعبادة"
 .(ٙ)}على بٌنة من ربً{، على ثمة"لال أبو عمران الجونً:" 
حٌن لالوا ٌعنً: بٌان من ربً بما أمرنً من عبادته وترن عبادة األصنام، لال مماتل:" 

 .(2)له: ابتنا بالعذاب إن كنت من الصادلٌن"
"لال ابن كثٌر:"  ًّ أي : على بصٌرة من شرٌعة هللا التً أوحاها إل

(1). 
 .(5)أي: على بٌان وبصٌرة وبرهان"لال البؽوي:" 
لال المرطبً:"أي: داللة وٌمٌن وحجة وبرهان، ال على هوى، ومنه البٌنة ألنها تبٌن  

 .(ٓٔ)الحك وتظهره"

                                                             
 .(ٓٔٓ٘،والكنز)(ٖٕٔٓٔ، رلم 1ٕ٘/2( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )12٘ٔ، رلم 15ٙ/ٔالحاكم )(ٔ)
 .عنه هللا رضً الصامت بن عبادة حدٌث ( من5٘ٔ/ٓٔالزوابد ) مجمع فً الكبٌر فً الطبرانً جهأخر(ٕ)
 جدا". ؼرٌب الحدٌث "هذا 1ٖٔ/ٖتفسٌره: فً كثٌر ابن لال
 ضعٌؾ. الكلبً. 5ٕٔأسباب النزول: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
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إنى من معرفة ربى وأنه ال معبود سواه، على حجة واضحة لال الزمخشري:أي:" 
وشاهد صدق، ٌمال: أنا على بٌنة من هذا األمر وأنا على ٌمٌن منه، إذا كان ثابتا عندن بدلٌل، 

 .(ٔ)ولٌل على بٌنة من ربً على حجة من جهة ربى وهً: المرآن"
 : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم ، الداعٌن ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

لن إلى اإلشران بربن :إنً على بٌان لد تبٌنته ، وبرهان لد وضح لً }من ربً{، ٌمول : من 
 .(ٕ)توحٌدي ، وما أنا علٌه من إخبلص عُبُودته من ؼٌر إشران شًء به"

كان على بٌان، منه ، ومن ذلن لول  تمول العرب : فبلن على بٌنة من هذا األمر، إذا
 : (ٖ)الشاعر 

ٌْتُكُُم بِْشَرا                          أَبٌَِّنَةً تَْبؽُوَن بَْعَد اْعتَِرافِِه  ٌٍْد لَْد َكفَ  ولَْوِل ُسَو
 .(ٗ)أي: بٌانا
عند كذَّبتم بالحك الذي جاءنً من [، أي:"ولد 2٘}َوَكذَّْبتُْم بِِه{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(٘)هللا"

 .(ٙ)ٌعنً: بالعذاب" لال مماتل:" 
 .(2)ٌمول : وكذبتم أنتم بربكم"ولال الطبري:" 
 .(1)أي : بالحك الذي جاءنً من عند هللا "لال ابن كثٌر:" 
 .(5)أي: ما جبت به"لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)حٌث أشركتم به ؼٌره، ولٌل: بالبٌنة"لال الزمخشري:أي:" 
بالبٌنة ألنها فً معنى البٌان، كما لال:}وإذا حضر المسمة أولوا لال المرطبً:"أي:  

، أي: كذبتم «الرب»[ ، ولٌل ٌعود على 1المربى والٌتامى والمساكٌن فارزلوهم منه{]النساء: 
 .(ٔٔ)بربً، ألنه جرى ذكره. ولٌل: بالعذاب. ولٌل: بالمرآن"

ولٌس فً لدرتً إنزال [، أي:"2٘نعام : }َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه{ ]األلوله تعالى: 
 .(ٕٔ)العذاب الذي تستعجلون به"

 .(ٖٔ)"من العذاب، ٌعنً: كفار مكة"لال مماتل: 
 .(ٗٔ)أي : من العذاب "لال ابن كثٌر:" 
َنا ِحَجاَرةً ِمَن لال الزمخشري:"  ٌْ ٌعنى: العذاب الذي استعجلوه فً لولهم:}فَؤَْمِطْر َعلَ

  .(٘ٔ)["ٕٖالسََّماِء { ]األنفال : 
ما الذي تستعجلون من نمم هللا وعذابه بٌدي ، وال أنا على ذلن بمادر. لال الطبري:أي:"

وذلن أنهم لالوا حٌن بعث هللا نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بتوحٌده ، فدعاهم إلى هللا ، وأخبرهم أنه رسوله 

                                                             
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .52ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٖ/ٔٔ، والطبري فً تفسٌره:5ٖٔ/ٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد أبو عبٌدة فً مجاز المرآن: (ٖ)

 .51ٖ/ٔٔتفسٌره:
 .51ٖ-52ٖ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:5ٖٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٗ)
 ٖٗٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .51ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
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ْحَر َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن{ ]سورة األنبٌاء : إلٌهم : }َهْل َهذَا إِال بََشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَؤْتُوَن  [ . ولالوا ٖالّسِ
للمرآن : هو أضؽاث أحبلم . ولال بعضهم : بل هو اختبلق اختلمه. ولال آخرون : بل دمحم شاعر 

نما أنت ، فلٌؤتنا بآٌة كما أرسل األولون فمال هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : أجبهم بؤن اآلٌات بٌد هللا ال بٌدن ، وإ
 .(ٔ)رسول ، ولٌس علٌن إال الببلغ لما أرسلت به "

لٌل: أراد به استعجالهم العذاب، كانوا ٌمولون: }إن كان هذا هو الحك من لال البؽوي:" 
عندن فؤمطر علٌنا حجارة{]األنفال[ اآلٌة، لٌل: أراد به المٌامة، لال هللا تعالى: }ٌستعجل بها 

 .(ٕ)["1ٔالذٌن ال ٌإمنون بها{]الشورى: 
أي: العذاب، فإنهم كانوا لفرط تكذٌبهم ٌستعجلون نزوله استهزاء نحو  لال المرطبً:" 

[،}اللهم إن كان هذا هو الحك من 5ٕلولهم:}أو تسمط السماء كما زعمت علٌنا كسفا{]االسراء: 
[. ولٌل: ما عندي من اآلٌات التً ٕٖعندن فؤمطر علٌنا حجارة من السماء{]األنفال: 

 .(ٖ)ها"تمترحون
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  وما الحكم فً تؤخر ذلن إال إلى هللا [، أي:"2٘}إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ
 .(ٗ)تعالى"
  .(٘)"ٌعنً: ما المضاء إال هلل فً نزول العذاب بكم فً الدنٌا"لال مماتل: 
  .(ٙ)فً تؤخٌر عذابكم"لال الزمخشري:أي:" 
ل لكم ما سؤلتموه من ذلن ، أي : إنما لال ابن كثٌر:"  ٌرجع أمر ذلن إلى هللا إن شاء َعجَّ

  .(2)وإن شاء أنظركم وأجلكم ؛ لما له فً ذلن من الحكمة العظٌمة"
ما الحكم فٌما تستعجلون به ، أٌها المشركون ، من عذاب هللا وفٌما لال الطبري:أي:"

 .(1)ك واألمر "بٌنً وبٌنكم ، إال هللا الذي ال ٌجور فً حكمه ، وبٌده الخل
أي: ما الحكم إال هلل فً تؤخٌر العذاب وتعجٌله. ولٌل: الحكم الفاصل بٌن لال المرطبً:" 

 .(5)الحك والباطل هلل"
{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(ٓٔ)ٌخبر الحك وٌبٌنه البٌان الشافً"[، أي:"2٘}ٌَمُصُّ اْلَحكَّ
 .(ٔٔ)ع المجاز فً المرآن"أي: ٌمص المصص الحك، وبه استدل من منلال المرطبً": 

 .(ٕٔ)ٌمضً الحك بٌنً وبٌنكم "لال الطبري:"
أى: المضاء الحك فً كل ما ٌمضى من التؤخٌر والتعجٌل فً لال الزمخشري:" 
  .(ٖٔ)ألسامه"
، ٌعنً: ٌؤتً بالعذاب وال «ٌمضً الحك»ٌعنً: ٌمول الحك، ومن لرأها: لال مماتل:" 

 .(ٗٔ)ٌإخره إذا جاء"
.وروي، عن (ٔ)كانت ٌمص، لكانت ٌمضً بالحك، ولكنها ٌمص الحك"لال مجاهد: "لو  
 .(ٕ)عطٌة مثله

                                                             
 .55ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .55ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٗٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .55ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٗٙ٘/ٔن سلٌمان:تفسٌر مماتل ب (ٗٔ)
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اد ، وتؤّولوا فً ذلن «المصص»، بمعنى ، لََرأَ اْبن كثٌر َونَافِع َوَعاِصم :}ٌمص{ بالصَّ
ٌَْن أَْحَسَن اْلَمَصِص{ ]ٌوسؾ :  [ . وذكر ذلن عن ابن ٖلول هللا تعالى ذكره : }نَْحُن نَمُصُّ َعلَ

 .(ٖ)عباس
 .(ٗ)أى: ٌتبع الحك والحكمة فٌما ٌحكم به وٌمدره، من لصر أثره" لال الزمخشري:"

، من ،(٘)بالضاد« ٌْمض اْلحك:»ولرأ أَبُو َعْمرو َوَحْمَزة َواْبن َعامر والكسابى 
، بمعنى الحكم والفصل بالَمَضاء ، واعتبروا صحة ذلن بموله :}وهو خٌر الفاصلٌن{ «المضاء»

 بٌن المختلفٌن إنما ٌكون بالمضاء ال بالمََصص. «الفصل»، وأن 
ٌَْمِضً اْلَحكَّ َوهُو أَْسَرُع »عن سعٌد بن جبٌر :"أنه لال : فً لراءة عبد هللا : 

 .(ٙ)«"اْلفَاِصِلٌنَ 
، ولال: ال ٌكون الفصل إال بعد «ٌمض الحك:»األصمعً لال: "لرأ أبو عمرو عن 
 .(2)المضاء"

لال ابن «. ٌمضى الحك وهو خٌر الفاصلٌن»"فسمعته ٌمرأ: وعن إبراهٌم لال مؽٌرة: 
 .(1)حمى: ال ٌكون الفصل إال مع المضاء"

 .(5)وهذه المراءة عندنا أولى المراَءتٌن بالصواب"لال الطبري:"
ٌُْر اْلَفاِصِلٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  وهو خٌر َمن ٌفصل بٌن الحك [، أي:"2٘}َوهَُو َخ

 .(ٓٔ)مه"والباطل بمضابه وحك
   .(ٔٔ)أى: الماضٌن"لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)بٌنً وبٌنكم ، ٌعنً: خٌر الحاكمٌن فً نزول العذاب بهم"لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)وهو خٌر الفاصلٌن بٌننا بمضابه وحكمه"لال الطبري:أي:"
أي : وهو خٌر من فصل المضاٌا ، وخٌر الفاتحٌن الحاكمٌن بٌن لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)عباده"
 الفوابد:
على المسلم الداعً إلى ربه أن ٌكون على علم كاؾ باهلل تعالى وبتوحٌده ووعده  -ٔ

 ووعٌده وأحكام شرعه.
تولٌفٌة، ال مجال آلراء البشر -وٌستفاد من اآلٌة ان العمٌدة عند السلؾ رحمهم هللا تعالى  -ٕ

َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن التلمٌنٌة، لال تعالى:}لُْل إِنًِّ « لل»فٌها، وكثٌر من نصوصها بكلمة 
 َربًِّ{.

}َما ِعْنِدي َما ومن الفوابد: أن صدور المعجزة لٌس من شروط النبوة، لال تعالى: -ٖ
 أي العذاب الذي تستعجلون به.تَْستَْعِجلُوَن بِِه{، 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر السند.ٖٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .55ٖ/ٔٔ(:صٖٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕ٘انظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .55ٖ-51ٖ/ٔٔ(:صٕٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .55ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .55ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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وحاصل اآلٌة أن العذاب ٌنزل علٌكم فً الولت الذي أراد هللا إنزاله، وال لدرة لً على 
ولد نزل علٌهم ٌوم بدر وما بعده فبل تدل هذه اآلٌة على أن نبٌنا دمحماً تمدمه، أو تؤخٌره. 

 ملسو هيلع هللا ىلص لم تصدر عنه معجزة.
 إن هللا هو الحكم وإلٌه الحكم، أما الحكم فهو من أسماءهللا تبارن وتعالى. -ٗ

َلهُ لال الخطابً:"حمٌمته: هو الذي سلم له الحكم، ورد إلٌه فٌه  األمر. كموله تعالى: }
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]المصص:  ٌَْما كانوا فٌِِه 11اْلُحْكُم َوإِلَ [، ولوله: }أْنَت تَْحكُُم بٌن ِعبَادَن فِ

 [. ٌَْٙٗختَِلفُْوَن{ ]الزمر: 
ولٌل: للحاكم حاكم؛ لمنعه الناس عن التظالم، وردعه إٌاهم. ٌمال: حكمت الرجل عن 

أنشدنً أبو عمر لال: أنشدنً أبو العباس  -لؾباأل-الفساد: إذا منعته منه. وكذلن: أحكمته 
 :(ٔ)لجرٌر

 إنً أخاؾ علٌكم أن أؼضبا                أبنً حنٌفة أحكموا سفهاءكم  
ومن هذا لٌل: حكمة اللجام، وذلن لمنعها الدابة من التمرد والذهاب فً ؼٌر جهة  

 .(ٕ)المصد"
أي: إلٌه الفصل بٌن العباد فً ولد لال تعالى فً اآلٌة موضع التفسٌر:}وإلٌه الحكم{، 

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]المصص: [. ولال: }إِِن اْلُحْكُم 11الدنٌا واآلخرة، كما لال تعالى: }لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ
ٌُْر اْلفَاِصِلٌَن{ ]االنعام: ِ ٌَمُصُّ اْلَحكَّ َوُهَو َخ [، وفٌه الدلٌل على المنع من التسمً 2٘إِالَّ ّلِِلَّ

 ختصة به، والمنع مما ٌوهم عدم االحترام لها كالتكنً بؤبً الحكم ونحوه.بؤسماء هللا الم
ولد ورد عده فً األسماء الحسنى ممروًنا بالعدل، "هو الذي ال ٌمٌل به الهوى 
فٌجور فً الحكم.. وٌمال: عدلت الشًء أعدله عدال: إذا لومته. ومنه االعتدال فً األمور، 

 .(ٖ)وهو االستمامة فٌها"

 هللا ما أحسن التران هذٌن االسمٌن!فسبحان 
 

 المرآن
ُ أَْعلَُم بِالظ اِلِمٌَن  ٌْنَكُْم َوّللا  ٌِْنً َوبَ ًَ اأْلَْمُر بَ ({ 4٘)}لُْل لَْو أَن  ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَمُِض

 [4٘]األنعام : 
 التفسٌر:
ألنزلته بكم، ولضً األمر بٌنً : لو أننً أملن إنزال العذاب الذي تستعجلونه -أٌها الرسول-لل 

 وبٌنكم، ولكن ذلن إلى هللا تعالى، وهو أعلم بالظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدَّهم فؤشركوا معه ؼٌره.
: -أٌها الرسول-[، أي:"لل 1٘لوله تعالى:}لُْل لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه{ ]األنعام :  

 .(ٗ)جلونه"لو أننً أملن إنزال العذاب الذي تستع
 .(٘)أي: من العذاب"لال المرطبً:"
 .(ٙ)أى:لو فً لدرتً وإمكانى ما تستعجلون به من العذاب" لال الزمخشري:"

"لال ابن كثٌر:"  ًّ أي : لو كان مرجع ما تستعجلون به إل
(2). 

                                                             
 آخرهو: بٌت مع ٙٙٗ/ ٔ( دٌوانه (ٔ)

 أرنبا. التواري الٌمامة أهجكم...أدع إن إننً حنٌفة أبنً
 .ٔٙشان الدعاء: (ٕ)
 .ٕٙشؤن الدعاء: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٗٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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لٌن بربهم اآللهة ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلال الطبري:" 
واألوثان ، المكذبٌن فٌما جبتهم به ، السابلٌن أن تؤتٌهم بآٌة استعجاال منهم بالعذاب : لو أّن بٌدي 

 .(ٔ)ما تستعجلون به من العذاب"
ٌْنَكُْم{ ]األنعام :   ٌْنًِ َوبَ ًَ اأْلَْمُر َب [، أي:"ألنزلته بكم، ولضً األمر 1٘لوله تعالى:}لَمُِض

 .(ٕ)بٌنً وبٌنكم"
 .(ٖ)أي: فرغ من العذاب وأهلكتم، أي: لعجلته حتى أتخلص منكم"لال البؽوي:" 

أى: ألهلكتكم عاجبل ؼضبا لربً وامتعاضا من تكذٌبكم به.  لال الزمخشري:"
 .(ٗ)ولتخلصت منكم سرٌعا"

 .(٘)أي : "ألولعت بكم ما تستحمونه من ذلن "لال ابن كثٌر: 
ضً األمر إلى آخره. واالستعجال: تعجٌل طلب أي:"ألنزلته بكم حتى ٌنملال المرطبً:
 .(ٙ)الشًء لبل ولته"

ففصل ذلن أسرع الفصل ، بتعجٌلً لكم ما تسؤلونً من ذلن لال الطبري:أي:" 
 .(2)وتستعجلونه"

 .(1)عن عكرمة، فً لوله: }لمضً األمر بٌنً وبٌنكم{ لال: لامت الساعة"
 .(5)األمر{، لال : ذبح الموت"عن ابن جرٌج لال ، بلؽنً فً لوله : }لمضً و

ًَ لال الطبري:" وأحسب أن لابل هذا المول ، نزع لموله :}َوأَْنِذْرهُْم ٌَْوَم اْلَحْسَرةِ إِْذ لُِض
[ ، فإنه روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن لصة تدل على معنى 5ٖاألْمُر َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة{ ]سورة مرٌم : 

،  ولٌسموله : }لمضً األمر بٌنً وبٌنكم {من ذلن فً (ٓٔ)«لضاء األمر»ما لاله هذا المابل فً 
شًء ، وإنما هذا أمٌر من هللا تعالى ذكره نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول لمن استعجله فصَل المضاء 
بٌنه وبٌنهم من لوله بآٌة ٌؤتٌهم بها : لو أن العذاب واآلٌات بٌدي وعندي ، لعاجلتكم بالذي 

 .(ٔٔ)ؤلونً من ذلن ، ولكنه بٌد من هو أعلم بما ٌُصلح خلمه ، منًّ ومن جمٌع خلمه"تس
ُ أَْعلَُم ِبالظَّاِلِمٌَن{ ]األنعام :   [، أي:"ولكن ذلن إلى هللا تعالى، وهو 1٘لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٕٔ)أعلم بالظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدَّهم فؤشركوا معه ؼٌره"
 .(ٖٔ)كٌن وبولت عموبتهم"أي: بالمشرلال المرطبً:"

                                                             
 .ٓٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٓٗٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٓٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٓٔاخرجه الطبري) (5)
إذا دخل أهُل الجنِة الجنةَ وأهُل الناِر الناَر ٌُجاُء بالموِت كؤنه َكْبٌش أملُح فٌولؾ  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن رسول هللا (ٓٔ)

ٌَْنظُُروَن وٌمولون نعم هذا الموُت َوكُلُُّهْم لَْد  َرآهُ بٌن الجنِة والناِر فٌماُل ٌا أهَل الجنِة هل تعرفون هذا فٌََْشَربِبُّوَن ف
فٌََْشَربِبُّوَن فٌَْنُظُروَن وٌمولون نعم هذا الموُت َوكُلُُّهْم لَْد َرآهُ فٌإمر به فٌذبُح ثم ٌنادى ٌا أهَل الناِر هل تعرفون هذا 

 ."وال موَت وٌا أهَل الناِر خلوُد وال موتَ ، وٌمال ٌا أهَل الجنِة خلودٌ 
، رلم 1ٕٙ( ، وعبد بن حمٌد )ص ٖٕٔ، رلم 2٘ٔ/ٔ( ، وهناد فى الزهد )1ٔٓٔٔ، رلم 5/ٖأخرجه أحمد )

، رلم ٖ٘ٔ/٘( ، والترمذى )1ٗ5ٕ، رلم 11ٕٔ/ٗ( ، ومسلم )ٖ٘ٗٗ، رلم 2ٙٓٔ/ٗ، والبخارى )( 5ٔٗ
، رلم 1٘ٗ/ٙٔ( ، وابن حبان )ٖٙٔٔٔ، رلم 5ٖٖ/ٙ( ولال: حسن صحٌح. والنسابى فى الكبرى )ٖٙ٘ٔ
2ٗٗ5. ) 

 ون رءوسهم للنظر.ومن ؼرٌب الحدٌث: "أملح": فٌه بٌاض وسواد. "فٌََْشَربِبُّوَن": أى ٌمدون أعنالهم وٌرفع
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓٗٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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 .(ٔ)أى:وبما ٌجب فً الحكمة من كنه عمابهم" لال الزمخشري:"
ولكن ذلن بٌد هللا ، الذي هو أعلم بولت إرساله على الظالمٌن ، الذٌن لال الطبري:أي:" 

ٌضعون عبادتهم التً ال تنبؽً أن تكون إال هلل فً ؼٌر موضعها ، فٌعبدون من دونه اآللهة 
 .(ٕ)هو أعلم بولت االنتمام منهم ، وحاِل المضاء بٌنً وبٌنهم"واألصنام ، و
فإن لٌل : فما الجمع بٌن هذه اآلٌة ، وبٌن ما ثبت فً الصحٌحٌن عن لال ابن كثٌر:" 

ٌا رسول هللا ، هل أتى علٌن ٌوم كان أشد من ٌوم أحد ؟ »عابشة ؛ أنها لالت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
من لومن ، وكان أشد ما لمٌت منه ٌوم العمبة ؛ إذ عرضت نفسً على ابن عبد  فمال : "لمد لمٌتُ 

ٌا لٌل ابن عبد كُبلل ، فلم ٌجبنً إلى ما أردُت ، فانطلمت وأنا مهموم على وجهً ، فلم أستفك 
إال بمرن الثعالب ، فرفعت رأسً ، فإذا أنا بسحابة لد أَظلَّتْنً ، فنظرت فإذا فٌها جبرٌل ، علٌه 

م ، فنادانً ، فمال : إن هللا لد سمع لول لومن لن ، وما ردوا علٌن ، ولد بعث إلٌن َمَلن السبل
الجبال لتؤمره بما شبت فٌهم. لال : فنادانً َملَن الجبال وسلم علً ، ثم لال : ٌا دمحم ، إن هللا لد 

طبمت سمع لول لومن لن ، ولد بعثنً ربن  إلٌن ، لتؤمرنً بؤمرن ، فما شبت ؟ إن شبت أ
علٌهم األخشبٌن، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : بل أرجو أن ٌخرج هللا من أصبلبهم من ٌعبد هللا ، ال  

 .(ٖ)«ٌشرن به شٌبا
فمد عرض علٌه عذابهم واستبصالهم ، فاستؤنى بهم ، وسؤل لهم التؤخٌر ، لعل هللا أن 

هذا ، وبٌن لوله تعالى فً هذه اآلٌة ٌخرج من أصبلبهم من ال ٌشرن به شٌبا. فما الجمع بٌن 
ُ أَْعلَُم ِبالظَّ  ٌْنَكُْم َوَّللاَّ ٌِْنً َوَب ًَ األْمُر بَ  اِلِمٌَن { ؟الكرٌمة : } لُْل َلْو أَنَّ ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه َلمُِض

: أن هذه اآلٌة َدلَّت على أنه لو كان إلٌه ولوعُ العذاب الذي  -وهللا أعلم  -فالجواب 
ٌطلبونه حاَل َطلبهم له ، ألولعه بهم. وأما الحدٌث ، فلٌس فٌه أنهم سؤلوه ولوع العذاب بهم ، بل 

وهما جببل مكة اللذان ٌكتنفانها  -عرض علٌه َملَن الجبال أنه إن شاء أطبك علٌهم األخشبٌن 

 .(ٗ)فلهذا استؤنى بهم وسؤل الرفك لهم" -جنوبا  وشماال 
 الفوابد:
مل مما ٌلماه الداعً من أهل الزٌػ والضبلل من االلتراحات وجوب الصبر والتح -ٔ

 الفاسدة.
أن المعجزة لٌست من عمل النبً وكسبه، وإنما هً خلك محض من هللا على خبلؾ  -ٕ

سننه فً الكابنات، ولد طلب من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص آٌة، فمال بإرشاد مواله: }إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد الل{ 
[ ، ولال لمن استعجلوا ما توعدهم به من أمر ربه: َما ٓ٘، العنكبوت:5ٓٔ]األنعام : 

ٌُْر اْلفَاِصِلٌَن لُْل لَْو أَنَّ عِ  ِ ٌَمُصُّ اْلَحكَّ َوهَُو َخ ْنِدي ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ
ٌْنَ ٌْنًِ َوبَ ًَ اأْلَْمُر َب ُ أَْعلَُم بِالظَّاِلِمٌَن{.َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه َلمُِض  كُْم َوَّللاَّ

وٌستفاد من اآلٌة ان كمال المطلك فً المدرة ونحوها من اختصاص هللا جل شؤنه وحده،  -ٖ
 مستمدة من هللا عّز وجّل. -ملسو هيلع هللا ىلص-وأن لدرة الرسول

 
 المرآن

ٌِْب اَل ٌَْعلَُمَها إاِل  دَُو  َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إاِل  ٌَْعلَُمَها }َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَ
 [1٘({ ]األنعام : 1َ٘واَل َحب ٍة فًِ ظُلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل ٌَابٍِس إِال  فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
ب، ال ٌعلمها إال هو، ومنها: علم الساعة، مفاتح الؽٌب أي: خزابن الؽٌ -جل وعبل-وعند هللا 

ونزول الؽٌث، وما فً األرحام، والكسب فً المستمبل، ومكان موت اإلنسان، وٌعلم كل ما فً 

                                                             
 .ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 (.25٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٕٖٔصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
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البر والبحر، وما تسمط من ورلة من نبتة إال ٌعلمها، فكل حبة فً خفاٌا األرض، وكل رطب 
 محفوظ.وٌابس، مثبت فً كتاب واضح ال لَْبس فٌه، وهو اللوح ال

ٌِْب اَل ٌَْعلَُمَها إِالَّ هَُو{ ]األنعام : لوله تعالى:  عند هللا خزابن  [، أي:"5٘}َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ
الؽٌب وهً األمور المؽٌّبة الخفٌّة ال ٌعلمها وال ٌحٌط بها إال هو"
(ٔ). 

وهللا أعلم بالظالمٌن من خلمه ، وما هم مستحمُّوه وما هو بهم صانع ،  لال الطبري:أي:" 
فإّن عنده علم ما ؼاب علمه عن خلمه فلم ٌطلعوا علٌه ولم ٌدركوه ، ولن ٌعلموه ولن 

 .(ٕ)ٌدركوه"
 .(ٖ)ٌعنً: ومن عنده معرفة الؽٌب وهو ٌفتح ذلن بلطفه" لال الثعلبً:" 
معنى }مفاتح الؽٌب{، أي: عنده الوصلة إلى علم الؽٌب، وكل ما ال ٌعلم  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)إذا استعلم ٌمال فٌه: افتح على"
جعل للؽٌب مفاتح على طرٌك االستعارة، ألن المفاتح ٌتوصل بها إلى  لال الزمخشري:" 

ل إلٌها، ما فً المخازن المتوثك منها باألؼبلق واأللفال. ومن علم مفاتحها وكٌؾ تفتح، توص
فؤراد أنه هو المتوصل إلى المؽٌبات وحده ال ٌتوصل إلٌها ؼٌره كمن عنده مفاتح ألفال المخازن 

 .(٘)وٌعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما فً المخازن"
 . (ٙ)لال ابن مسعود: "أوتً نبٌكم علم  كل شًء إال علم مفاتٌح الؽٌب" 

 .(2)إال هو{، ٌمول: خزابن الؽٌب" عن السدي لوله: "}وعنده مفاتح الؽٌب ال ٌعلمها
 : "}مفاتح الؽٌب{: خزابن األرض، وعلم نزول العذاب".(5)ومماتل (1)لال الضحان

 .(ٓٔ)لال عطاء: "ما ؼاب عنكم من الثواب والعماب، وما ٌصٌر إلٌه أمري وأمركم"
إال هللا. ال ٌعلم ما عن ابن عمر، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "مفاتٌح الؽٌب فً خمس ال ٌعلمهن  

فً ؼد إال هللا، وال ٌعلم نزول الؽٌث إال هللا، وال ٌعلم ما فً األرحام إال هللا، وال ٌعلم الساعة إال 

 .(ٔٔ)هللا، وما تدري نفس ماذا تكسب ؼدا وما تدري نفس بؤي أرض تموت"
ل: أحوال هً اآلجال وولت انمضابها، ولٌ "ولٌل: }مفاتٌح الؽٌب{ لال الثعلبً والبؽوي: 

العباد من السعادة والشماوة، ولٌل: عوالب األعمار وخواتٌم األعمال، ولٌل: هً ما لم ٌكن بعد 
 . (ٕٔ)إنه ٌكون أم ال ٌكون وما ٌكون كٌؾ ٌكون وما ال ٌكون أن لو كان كٌؾ ٌكون"

د بؤرض، وروي عن أبً عزة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا أراد هللا عز وجل لبض عب 
ٌِْب اَل  جعل له بها حاجة فلم ٌنته حتى ٌمدمها. ثم لرأ آخر سورة لممان. ثم لال: هذه } َمفَاتُِح اْلؽَ

 .(ٖٔ){"ٌَْعلَُمَها إِالَّ هُوَ 
 :(ٗٔ)لوالن ألهل العلم« فاتح الؽٌبم»نستنتج بؤن فً  

                                                             
 .ٖٙٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٗالطشؾ والبٌان: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (٘)
 ٕٗٔ/  ٔالباري:  . وانظر: فتحٖٕٙ/  1الزوابد:  مجمع الصحٌح، رجال ورجالهما ٌعلى، وأبو أحمد أخرجه(ٙ)

 .( 1ٔ-1ٓص ): ضمٌرٌة جمعة عثمان تؤلٌؾ والشهادة الؽٌب ،عالم5ٕٔ/  1و ٕٗٔ
 .ٖٗٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓ٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٗ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٗٙ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٓ٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٗ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٖٗٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٗ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .ٖٗٓٔ-ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .]مرلم آلٌا فً مولع الشاملة[ٕٔ(/2انظر: شرح الواسطٌة ٌوسؾ:الدرس) (ٗٔ)
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َ ِعْنَدهُ المول األول: أن مفاتح الؽٌب هً الخمس المذكورة فً لول هللا سبحانه وتعال ى: }إِنَّ َّللاَّ
ٌَْث{ ]لممان: ُل اْلؽَ  [ إلى آخر اآلٌة.ِٖٗعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ

: أن مفاتح الؽٌب ال ٌعلمها إال هللا، وأن هذه الخمس منها، لكن ال -وهو الصواب -المول الثانً
ٌِْب ال ٌَْعلَُمَها ِإالَّ  [ تعلَّك بهذه الخمس 5٘هَُو{ ]األنعام: ٌُجزم أن لوله تعالى: }َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ

 وحدها، بل هذه منها، وأما تفصٌلها وكمالها وسابر مواردها فاهلل أعلم به.
 .(ٔ)«المفتاح»على جمع « مفاتٌح»ولرأ ابن السمٌمع:  
وٌعلم كل ما فً البر  [، أي:"5٘}َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)والبحر"

ال ٌحدث فٌهما شًء إال بعلم » لال مجاهد: "}البر{ المفار، و}البحر{ كل لرٌة فٌها ماء
 .(ٖ)«"هللا

ٌمول : وعنده علم ما لم ٌؽب أًٌضا عنكم ، ألن ما فً البر والبحر مما  لال الطبري:" 
ند هللا علم ما ؼاَب عنكم ، أٌها الناس ، هو ظاهر للعٌن ، ٌعلمه العباد. فكؤن معنى الكبلم : وع

مما ال تعلمونه ولن تعلموه مما استؤثَر بعلمه نفَسه ، وٌعلم أًٌضا مع ذلن جمٌع ما ٌعلمه جمٌعُكم 
، ال ٌخفى علٌه شًء ، ألنه ال شًَء إال ما ٌخفى عن الناس أو ما ال ٌخفى علٌهم. فؤخبر هللا 

كون ، وما هو كابن مما لم ٌكن بعد ، وذلن هو تعالى ذكره أن عنده علم كل شًء كان وٌ
 .(ٗ)الؽٌب"
أي : ٌحٌط علمه الكرٌم بجمٌع الموجودات ، بَرٌها وبحرٌها، ال ٌخفى  لال ابن كثٌر:" 

علٌه من ذلن شًء ، وال مثمال ذرة فً األرض وال فً السماء. وما أحسن ما لال الّصْرَصرّي 
 : 

ا       (٘)تََراءَى للنواظر أو تََوارى"            فَبل ٌَْخفَى علٌه الذَّر إمَّ

أي ال تسمط ورلة من  [، أي:"5٘}َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إِالَّ ٌَْعلَُمَها{ ]األنعام : لوله تعالى:
الشجر إِال ٌعلم ولت سموطها واألرض التً تسمط علٌها"
(ٙ). 

 فً األمصار والمرى وال تسمط ورلةٌ فً الصحاري والبراري ، وال لال الطبري:أي:" 
 .(2)، إال هللا ٌعلمها"

أي : وٌعلم الحركات حتى من الجمادات ، فما ظنن بالحٌوانات ، وال  لال ابن كثٌر:" 
ُدوُر  سٌما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم ، كما لال تعالى : } ٌَْعلَُم َخابِنَةَ األْعٌُِن َوَما تُْخِفً الصُّ

 .(1)["5ٔ{ ]ؼافر : 
المعنى: أنه ٌعلمها سالطة وثابتة، وأنت تمول: ما ٌجٌبن أحد إال وأنا  الزجاج:"لال  

 .(5)أعرفه، فلٌس معناه إال وأنا أعرفه فً حال مجٌبه فمط"
}وما تسمط من ورلة{ من أشجار البر والبحر، والبلدان والمفر، والدنٌا  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)واآلخرة }إال ٌعلمها{"
س: "معناه: ٌعلم كما تملبت ظهرا لبطن إلى أن سمطت على ولال أبو بكر بن عبدو

 .(ٔ)األرض"
                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 »«. وما داخل الموسٌن1ٕٓ/ٕلواحدي فً تفسٌر الوسٌط:، واٗ٘ٔ/ٗحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٖ)

 زٌادة فً رواٌة الواحدي.
 .ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٙٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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أخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس فً لوله: "}وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها{، لال: ما  
 .(ٕ)من شجرة فً بر وال بحر إال ملن موكل بها ٌكتب ما ٌسمط منها"

 لال السمعانً:"فإن لال لابل: لم خص الورق السالط وهو ٌعلم السالط والثابت؟ 
لٌل: هذا معناه: أي: وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها سالطة وثابتة، لال جعفر بن دمحم 

 .(ٖ)الصادق: أراد بالورلة السالطة: السمط"
َواَل ٌَابٍِس إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { }َواَل َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب لوله تعالى:

فكل حبة فً خفاٌا األرض، وكل رطب وٌابس، مثبت فً كتاب واضح ال  [، أي:"5٘]األنعام : 
 .(ٗ)لَْبس فٌه، وهو اللوح المحفوظ"

وال حبة فً ظلمات األرض ٌعنً: تحت الصخرة التً هً أسفل  لال السمرلندي:" 
األرضٌن السابعة. وٌمال: الحبة التً تحت األرض التً ٌخرج منها النبات، ثم لال: وال رطب 
ٌعنً: الماء وال ٌابس ٌعنً: الحجر وٌمال: وال رطب: ٌعنً العمران واألمصار والمرى وال 

تاب مبٌن{: ٌعنً فً اللوح المحفوظ. وٌمال: وال رطب ٌابس ٌعنً: الخراب والبادٌة }إال فً ك
وال ٌابس ٌعنً: ال للٌل وال كثٌر إال فً كتاب مبٌن ٌعنً: فً اللوح المحفوظ. وٌمال: المرآن لد 

 .(٘)بٌن فٌه كل شًء، بعضه مفسر، وبعضه ٌعرؾ باالستدالل واالستنباط"
على ورلة وداخل فً }وال حبة ... وال رطب وال ٌابس{، عطؾ  لال الزمخشري:" 

حكمها، كؤنه لٌل: وما ٌسمط من شًء من هذه األشٌاء إال ٌعلمه. ولوله إال فً كتاب مبٌن 
الكتاب »كالتكرٌر لموله إال ٌعلمها ألن معنى: }إال ٌعلمها{، ومعنى:}إال فً كتاب مبٌن{ واحد. و

 .(ٙ)علم هللا تعالى، أو اللوح"«: المبٌن
لمات األرض{ من حبوب الثمار والزروع، وحبوب } وال حبة فً ظلال السعدي:" 

البذور التً ٌبذرها الخلك؛ وبذور النوابت البرٌة التٌٌنشا منها أصناؾ النباتات، }وال رطب وال 

ٌابس{ هذا عموم بعد خصوص }إال فً كتاب مبٌن{ وهو اللوح المحفوظ، لد حواها، واشتمل 
ٌذهل أفبدة النببلء، فدل هذا على عظمة علٌها، وبعض هذا المذكور، ٌبهر عمول العمبلء، و
لو اجتمعوا على أن  -من أولهم إلى آخرهم-الرب العظٌم وسعته، فً أوصافه كلها، وأن الخلك 

ٌحٌطوا ببعض صفاته، لم ٌكن لهم لدرة وال وسع فً ذلن، فتبارن الرب العظٌم، الواسع العلٌم، 
ً أحد ثناء علٌه، بل كما أثنى على نفسه، الحمٌد المجٌد، الشهٌد، المحٌط، وجل من إله، ال ٌحص

وفوق ما ٌثنً علٌه عباده، فهذه اآلٌة، دلت على علمه المحٌط بجمٌع األشٌاء، وكتابه المحٌط 
 .(2)بجمٌع الحوادث"

 .(1)}إال فً كتاب مبٌن{، ٌمول: هو بٌن فً اللوح المحفوظ" لال مماتل:" 
ود ، أو مّما سٌوجد ولم ٌوجد بعد ، "ٌمول : وال شًء أًٌضا مما هو موجلال الطبري: 

إال وهو مثبت فً اللوح المحفوظ ، مكتوٌب ذلن فٌه ، ومرسوم عدُده ومبلؽه ، والولت الذي 
ٌوجد فٌه ، والحاُل التً ٌفنى فٌها، وٌعنً بموله :}مبٌن{، أنه ٌبٌن عن صحة ما هو فٌه ، بوجود 

 .(5)ما ُرسم فٌه على ما ُرسم "
 حبة فً ظلمات األرض{ هو الحب المعروؾ، ولال جعفر }وال لال السمعانً:" 

الصادق: هو الولد }وال رطب وال ٌابس{ لٌل: معناه: وال حً وال موات، ولٌل: هو عبارة عن 

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘ٔ/ٗالطشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖٗٓٔ/ٗ(:ص2ٖٙ5تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٗٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
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تعالى  -كل شًء }إال فً كتاب مبٌن{ ٌعنً: أن الكل مكتوب فً اللوح المحفوظ، وهو مثل لوله 
 .(ٔ): }وكل صؽٌر وكبٌر مستطر{ "-

 .(ٕ)}وال حبة فً ظلمات األرض{، ٌعنً: فً الثرى تحت األرض" الواحدي:"لال  
لال الثعلبً: "}فً ظلمات األرض{، أي: فً بطون األرض، ولٌل: تحت الصخرة فً 

 .(ٖ){: لٌل: هً األشجار والنبات"َواَل َرْطٍب َواَل ٌَابٍِس  أسفل األرضٌن ، }
 . (ٗ)ادٌة"الب« الٌابس»الماء، و«: الرطب"»لال ابن عباس: 

 .(٘)ولال ابن عباس، وعطاء: "ٌرٌد ما ٌنبت وما ال ٌنبت"
ولال الحسن: "ٌكتبه هللا رطبا وٌكتبه ٌابسا، لتعلم ٌا بن آدم إن عملن أولى بها من 

لسان الكافر ال « الٌابس»لسان المإمن رطب بذكر هللا، و« الرطب»إصبلح تلن الجنة، ولال: 
 . (ٙ) عز وجل"ٌتحرن بذكر هللا، وبما ٌرضً هللا

 }فً كتاب مبٌن{ هنا على معنٌٌن ٌتصرؾ، وٌجوز أن ٌكون معنى لال الزجاج:" 
}فً كتاب مبٌن{ أن ٌكون هللا أثبت ذلن فى كتاب من لبل أن ٌخلك كما لال:}َما أََصاَب ِمْن 

[ ، فؤعلم أنه لد ْٕٕبَرأََها{ ]الحدٌد : ُمِصٌبٍَة فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ أَْنفُِسكُْم إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ِمْن لَْبِل أَْن نَ
 .(2)أثبت ما خلك من لبل خلمه"

عبد هللا بن عمرو بن العاص: "إن تحت األرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لال 
لو أنهم ظهروا. ٌعنً: لكم لم تروا معه نورا. على كل زاوٌة من زواٌاه خاتم من خواتٌم هللا. 

المبلبكة، ٌبعث هللا إلٌه فً كل ٌوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما على كل خاتم ملن من 
 .(1)عندن"

عن عبد هللا بن الحارث لال: "ما فً األرض من شجرة وال مؽرز إبرة إال علٌها ملن 
 .(5)موكل، ٌؤتً هللا ربنا بعلمها رطوبتها إذا رطبت، وٌبسها إذا ٌبست"

وخلك األلواح، فكتب فٌها  -وهً الدواة -نلال ابن عباس:" خلك هللا تبارن وتعالى النو
أمر الدنٌا حتى تنمضً ما كان من خلك مخلوق، أو رزق حبلل أو حرام، أو عمل بر أو فجور، 
بٍِس ولرأ هذه اآلٌة: }َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إِالَّ ٌَْعلَُمَها َواَل َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل ٌَا

 .(ٓٔ) فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{"إِالَّ 
 .(ٔٔ)عن لتادة لوله: "}فً كتاب مبٌن{، لال: كل ذلن فً كتاب من عند هللا مبٌن"

كل ذلن بالضم على معنى االبتداء. «: وال حبة وال رطب وال ٌابس»ولرأ بعضهم: 
 .(ٕٔ)وهً لراءة شاذة، والمراءة المعروفة بالكسر ألجل: }من{

: وما وجهُ إثباته فً اللوح المحفوظ والكتاب المبٌن ، ما ال فإن لال لابل  لال الطبري:"
 ٌخفى علٌه ، وهو بجمٌعه عالم ال ٌَُخاؾ نسٌانَه ؟

                                                             
 .ٔٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٗالطشؾ والبٌان: (ٖ)
، وحكاه الثعلبً عن عطاء فً الكشؾ 1ٕٓ/ٕحكاه الواحدي عن ابن عباس فً التفسٌر الوسٌط: (ٗ)

 .ٗ٘ٔ/ٗوالبٌان:
 .ٗ٘ٔ/ٗحكاه الثعلبً عن عطاء فً الكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٗحكاه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٗٓٔ/ٗ(:ص2ٖ2ٓتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖ٘ٓٔ-ٖٗٓٔ/ٗ(:ص2ٖ2ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖ٘ٓٔ/ٗ(:ص2ٖ2ٕتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٓٔ/ٗ(:ص2ٖ2ٖتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
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لٌل له : هلل تعالى ذكره فعل ما شاء. وجابز أن ٌكون كان ذلن منه امتحاًنا منه لحفََظته ، 
واختباًرا للمتوكلٌن بكتابة أعمالهم ، فإنهم فٌما ذُكر مؤمورون بكتابة أعمال العباد ، ثم بعرضها 

 على ما أثبته هللا من ذلن فً اللوح المحفوظ ، حتى أثبت فٌه ما أثبت كل ٌوم. 
 [ . 5ٕل إن ذلن معنى لوله : }ِإنَّا كُنَّا نَْستَْنِسُخ َما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]سورة الجاثٌة : ولٌ

وجابز أن ٌكون ذلن لؽٌر ذلن ، مما هو أعلم به ، إّما بحجة ٌحتج بها على بعض 
 .(ٔ)مبلبكته ، وأما على بنً آدم وؼٌر ذلن"

ما من زرع على األرض، وال ثمار على "»لال: عن ابن عمر، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص روي 
، وذلن لول هللا عز «أشجار، إال علٌها مكتوب: بسم ميحرلا نمحرلا هللا: هذا رزق فبلن ابن فبلن 

وجل فً محكم كتابه }وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها وال حبة فً ظلمات األرض وال رطب وال 
 .(ٕ)["5ٌ٘ابس إال فً كتاب مبٌن{ ]األنعام: 

 الفوابد:
هو المتفرد بعلم الؽٌب، و هذا إثبات  -سُْبَحانَهُ َوتََعالَى-من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا  -ٔ

لصفة العلم، وهً من الصفات الذاتٌة الثابتة له، والذٌن ٌنكرون صفة العلم: هم 
 الجهمٌة.

وب كلها، أن هذه اآلٌة العظٌمة، من أعظم اآلٌات تفصٌبل لعلمه المحٌط، وأنه شامل للؽٌ -ٕ
التً ٌطلع منها ما شاء من خلمه. وكثٌر منها طوى علمه عن المبلبكة الممربٌن، 
واألنبٌاء المرسلٌن، فضبل عن ؼٌرهم من العالمٌن، وأنه ٌعلم ما فً البراري والمفار، 
من الحٌوانات، واألشجار، والرمال والحصى، والتراب، وما فً البحار من حٌواناتها، 

 .(ٖ)وؼٌر ذلن مما تحتوٌه أرجاإها، وٌشتمل علٌه ماإها ومعادنها، وصٌدها،
ل سبحانه: ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة الحكمة البالؽة فً حجب الؽٌوب عن الخلك، لا -ٖ

ٌِْب اَل ٌَْعلَُمَها إِالَّ هَُو{.  }َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح اْلؽَ
 إبطال المخارٌك، والدَّعاوي الكاذبة.وفً اآلٌة  -ٗ
ٌِْب{ ولم ٌمل مفاتٌح الؽٌب، ألن المفاتح جمع :أنه تعالومن الفوابد  -٘ ى لال: }َمفَاتُِح اْلؽَ

مفتح وهو الذي ٌفتح به المخزن، ومعلوم بالضرورة أن من ملن المخزن لدر على فتحه 
بؤي نوع كان ولٌس من ملن المفتاح لدر على المخزن، فاهلل سبحانه عنده مفاتح الؽٌب 

ُ{ . ]النمل: كلها، لال تعالى: }لُْل ال ٌَْعلَُم  ٌَْب إِالَّ َّللاَّ [ . َ٘ٙمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلؽَ
ٌْبِِه أََحداً إِالَّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل{ . ]الجن:  ٌِْب فَبل ٌُْظِهُر َعلَى َؼ لال تعالى: }َعاِلُم اْلَؽ

ٕٙ ،ٕ2 ](ٗ). 
 
 المرآن 

ٌِْل  ٌِْه }َودَُو ال ِذي ٌَتََوف اكُْم بِالل  ى ثُم  إِلَ َوٌَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالن َهاِر ثُم  ٌَْبعَثُكُْم فٌِِه ِلٌُْمَضى أََجٌل ُمَسمًّ
 [ٓٙ({ ]األنعام : َٓٙمْرِجعُكُْم ثُم  ٌُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
وٌعلم ما اكتسبتم فً  وهو سبحانه الذي ٌمبض أرواحكم باللٌل بما ٌشبه لبضها عند الموت،

النهار من األعمال، ثم ٌعٌد أرواحكم إلى أجسامكم بالٌمظة من النوم نهاًرا بما ٌشبه األحٌاء بعد 
الموت؛ لتُمضى آجالكم المحددة فً الدنٌا، ثم إلى هللا تعالى معادكم بعد بعثكم من لبوركم أحٌاًء، 

 زٌكم بذلن.ثم ٌخبركم بما كنتم تعملون فً حٌاتكم الدنٌا، ثم ٌجا

                                                             
 .ٖٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٖٖٓ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط)٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٗأخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)

:"حموٌة بن حسٌن.عن أحمد بن الخلٌل، معاصر البن 5ٓٙ/ٔفٌه حموٌة بن حسن، لال فً مٌزان االعتدال:
 صاعد، ال ٌوثك به، وخبره باطل".

 .5ٕ٘انظر: تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .51ٔزٌد:ص أبو عبدهللا بن التوحٌد، بكر كتاب شرح فً المجٌد الحمٌد هللا فتحانظر:  (ٗ)
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ٌِْل{ ]األنعام :   ٌَتََوفَّاكُْم بِاللَّ [، أي:" وهو سبحانه الذي ٌمبض ٓٙلوله تعالى:}َوهَُو الَِّذي 
 .(ٔ)أرواحكم باللٌل بما ٌشبه لبضها عند الموت"

 .(ٕ)أما }ٌتوفاكم باللٌل{، ففً النوم " عن السدي:" 
 .(ٖ)أّما وفاته إٌاهم باللٌل ، فمنامهم" لال مجاهد:" 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : ولل لهم ، ٌا دمحم ، وهللا أعلم بالظالمٌن ، وهللا  

 .(ٗ)هو الذي ٌتوفى أرواحكم باللٌل فٌمبضها من أجسادكم"
ُ ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس  لال السمعانً:"  أي: ٌمبض أرواحكم باللٌل إذا نمتم، وهذا نظٌر لوله:}َّللاَّ

 [. ِٕٗحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمَناِمَها{ ]الزمر : 
 فإن لال لابل: ألٌس من نام فروحه معه؛ فما معنى هذا المبض؟ 

 .(٘)لٌل: هو لبض النفس الممٌزة المتصرفة"
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى إنه ٌتوفى عباده فً منامهم باللٌل ، وهذا هو التوفً األصؽر   
ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]آكما  ًَّ َوُمَطّهِ ٌَا ِعٌَسى ِإنًِّ ُمتََوفٌَِّن َوَراِفعَُن إِلَ  ُ ل لال تعالى : } إِْذ لَاَل َّللاَّ

ُ ٌَتََوفَّى األْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمَناِمَها فٌَُْمِسُن ٘٘عمران :  [ ، ولال تعالى : } َّللاَّ
ى { ]الزمر :  الَّتًِ َها اْلَمْوَت َوٌُْرِسُل األْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ٌْ [ ، فذكر فً هذه اآلٌة ٕٗلََضى َعلَ

 .(ٙ)الوفاتٌن : الكبرى والصؽرى ، وهكذا ذكر فً هذا الممام حكم الوفاتٌن الصؽرى ثم الكبرى"
 : (2)ي، فً كبلم العرب: استٌفاء العدد، كما لال منظور الوبر«التوفً»ومعنى 

ٌٌْش فًِ العََدْد  ٌْسُوا ِمْن أََحْد                    َوال تََوفَّاهُْم لَُر  إِنَّ بَنًِ األْدَرم لَ
 .(1)بمعنى : لم تدخلهم لرٌش فً العدد

[، أي:" وٌعلم ما اكتسبتم فً النهار ٓٙلوله تعالى:}َوٌَْعلَُم َما َجَرْحتُْم ِبالنََّهاِر{ ]األنعام :  
 .(5)"من األعمال

 .(ٔٔ). وروي عن السدي مثله(ٓٔ)لال ابن عباس:" ٌعنً : ما اكتسبتم من اإلثم" 
: ما عملتم من ذنب  . وفً رواٌة اخرى عنه أٌضا:"(ٕٔ)ما عملتم بالنهار" ولال لتادة:" 

 .(ٖٔ)فهو ٌعلمه ، ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن"
 .(ٗٔ)ٌمول : ما اكتسبتم بالنهار" لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)أي: كسبتم" لتٌبة:"لال ابن  
لال ابن كثٌر:" أي : وٌعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت  

على إحاطة علمه تعالى بخلمه فً لٌلهم ونهارهم ، فً حال سكونهم وفً حال حركتهم ، كما لال 
ٌِْل َوَساِرٌب ِبالنََّهاِر { ]الرعد : : } َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ اْلمَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن هُ  َو ُمْستَْخٍؾ بِاللَّ

ٌَْل َوالنََّهاَر ِلتَْسكُنُوا فٌِِه { أي : فً اللٌل } ٓٔ [ ، وكما لال تعالى : } َوِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَكُُم اللَّ

                                                             
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٓٗ/ٔٔانظر: اللسان "وفً"، وتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٓٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٓٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٙٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
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ٌَْل ِلبَاًسا * َوَجعَْلنَا [ أي : فً النهار ، كما لال : } َوَجعَ 2َٖوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه { ]المصص :  ْلَنا اللَّ
 .(ٔ)[ "ٔٔ،  ٓٔالنََّهاَر َمَعاًشا { ]النبؤ : 

لال الطبري:" ٌمول : وٌعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار... وهذا الكبلم وإن كان خبًرا  
من هللا تعالى عن لدرته وعلمه ، فإّن فٌه احتجاًجا على المشركٌن به ، الذٌن كانوا ٌنكرون 
لدرته على إحٌابهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنابهم. فمال تعالى ذكره محتًجا علٌهم :}وهو الذي 
ٌتوفاكم باللٌل وٌعلم ما جرحتم بالنهار ثم ٌبعثكم فٌه لٌمضً أجل مسمى{، ٌمول : فالذي ٌمبض 
ته ، أرواحكم باللٌل وٌبعثكم فً النهار ، لتبلؽوا أجبل مسمى ، وأنتم ترون ذلن وتعلمون صحّ 

ها إلى أجسادكم ، وإنشابكم بعد مماتكم  ؼٌر منكٍر له المدرة على لبض أرواحكم وإفنابكم ، ثم رّدِ
، فإن ذلن نظٌر ما تعاٌنون وتشاهدون ، وؼٌر منكر لمن لدر على ما تعاٌنون من ذلن ، المدرةُ 

 .(ٕ)اٌنتم"على ما لم تعاٌنوه. وإن الذي لم تروه ولم تعاٌنوه من ذلن ، شبٌه ما رأٌتم وع
« الجوارح»عند العرب: هو عمل الرجل بٌده أو رجله أو فمه ، وهً « االجتراح»و

عندهم ، جوارح البدن فٌما ذكر عنهم. ثم ٌمال لكل مكتسب عمبل :جارح، الستعمال العرب ذلن 
، ثم كثر ذلن فً الكبلم حتى لٌل لكل مكتسب كسًبا ، بؤّي أعضاء جسمه «الجوارح»فً هذه 
 .(ٖ)«مجتِرح:»اكتسب 
ٌَْبعَثُكُْم فٌِِه{ ]األنعام :   [، أي:" ثم ٌعٌد أرواحكم إلى أجسامكم بالٌمظة ٓٙلوله تعالى:}ثُمَّ 

 .(ٗ)من النوم نهاًرا بما ٌشبه األحٌاء بعد الموت"
  .(٘)لال الطبري: أي: ثم" ٌثٌركم وٌولظكم من منامكم فً النهار" 
 .(ٙ)من نومكم"أي: ٌبعثكم فً النهار  لال ابن لتٌبة:" 
ٌَْبعَثُكُْم فٌِِه{ ]األنعام :    [، وجهان:ٓٙوفً لوله تعالى:}ثُمَّ 

، والسُّّدِي(1)، ولتادة(2)أحدهما: أي : فً النهار. لاله مجاهد
 .(ٓٔ). واختاره الطبري(5)

 .(ٔٔ)والثاي: أي: فً المنام. لاله عبدهللا بن كثٌر
َمْرُدَوٌه بسنده  عن الضحان ، عن ابن لال ابن كثٌر:"واألول أظهر. ولد روى ابن 

عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "مع كل إنسان ملن إذا نام أخذ نفسه ، وٌَُرد إلٌه. فإن أذن هللا فً 
ٌِْل {"(ٕٔ)لبض روحه لبضه ، وإال رد إلٌه"  .(ٖٔ)، فذلن لوله : } َوُهَو الَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم ِباللَّ

ى{ ]األنعام : لوله تعالى:}ِلٌُ   [، أي:" لتُمضى آجالكم المحددة فً ْٓٙمَضى أََجٌل ُمَسمًّ
 .(ٗٔ)الدنٌا"
لال الطبري:" ٌمول : لٌمضً هللا األجل الذي سماه لحٌاتكم ، وذلن الموت ، فٌبلػ مدته  
 .(٘ٔ)ونهاٌته"

                                                             
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ٙٓٗ، ٗٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٓٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطري: (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٔٔ(:صٖٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٓٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
( وفً إسناده انمطاع بٌن الضحان 1ٕٓ/ٖ، ورواه أبو الشٌخ كما فً الدر المنثور )ٕٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)

 وابن عباس.
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)أي: ٌبعثكم من نومكم إلى أن تبلؽوا أجالكم" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)أي:" الموت" لال ابن لتٌبة: 
 .(ٖ)ٌعنً به : أجل كل واحد من الناس" لال ابن كثٌر:" 
  .(ٗ)عن مجاهد : " }لٌمضً أجل مسمى{، وهو الموت " 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنى: منتهٌا إلٌه" 
 .(ٙ)لال السدي:" هو أجل الحٌاة إلى الموت" 

  .(2)عن عبد هللا بن كثٌر: }لٌمضً أجل مسمى{، لال : مّدتهم"
ِه َمْرِجعُكُْم{ ]األنعام : لو ٌْ [، أي:" ثم إلى هللا تعالى معادكم بعد بعثكم ٓٙله تعالى:}ثُمَّ إِلَ

 .(1)من لبوركم أحٌاًء"
 .(5)لال مماتل:" فً اآلخرة" 
 .(ٓٔ)أي : ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: ثم إلى هللا معادكم ومصٌركم" لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"}إلٌه مرجعكم لال{: البر والفاجر"عن الضحان، لوله:  
 .(ٖٔ)ٌعنً لوله: إلٌه مرجعكم لال: ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة" لال أبو العالٌة:" 
[، أي:" ثم ٌخبركم بما كنتم تعملون ٓٙلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَُنبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]األنعام :  

 .(ٗٔ)فً حٌاتكم الدنٌا، ثم ٌجازٌكم بذلن"
 .(٘ٔ)لال مماتل:" فً الدنٌا من خٌر أو شر، هذا وعٌد" 
أي: فٌخبركم } بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن { أي : وٌجزٌكم على ذلن إن خًٌرا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)فخٌر ، وإن شًرا فشر "
ٌمول: ثم ٌخبركم بما كنتم تعملون فً حٌاتكم الدنٌا، ثم ٌجازٌكم بذلن، إن  لال الطبري:" 

ا" ا فشرًّ خًٌرا فخًٌرا وإن شرًّ
(ٔ2). 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: اإلخبار بتوفً النفس باللٌل، وبعثها إلى أجسادها بالنهار،  -ٔ

 وتوفً المبلبكة لها عند الموت.
ه سبحانه وتعالى، واحتجاج على المشركٌن به، وبٌان أن اآلٌة الكرٌمة: تمرٌر أللوهٌت -ٕ

أنه تعالى المستحك للحب والتعظٌم، واإلجبلل واإلكرام، فؤخبر أنه وحده، المتفرد بتدبٌر 
عباده، فً ٌمظتهم ومنامهم، وأنه ٌتوفاهم باللٌل، وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم، وتسترٌح 

                                                             
 .1ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٖٔطبري)أخرجه ال (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص2ٖ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص2ٖ1ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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-وا فً مصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة وهو أبدانهم، وٌبعثهم فً الٌمظة من نومهم، لٌتصرف
ٌعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلن األعمال. ثم ال ٌزال تعالى هكذا، ٌتصرؾ  -تعالى

فٌهم، حتى ٌستوفوا آجالهم. فٌمضى بهذا التدبٌر، أجل مسمى، وهو: أجل الحٌاة، وأجل 
{ ال إلى ؼٌره آخر فٌما بعد ذلن، وهو البعث بعد الموت، ولهذا لال: }ثم إلٌه مرجعكم

 .(ٔ)}ثم ٌنببكم بما كنتم تعملون{ من خٌر وشر
فً اآلٌة تنبٌه على أن المادر على البعث من توفً النوم لادر على البعث من توفً  -ٖ

 .(ٕ)الموت
 

 المرآن
ٌْكُْم َحفََظًة َحت ى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم  اْلَمْوُت تََوف تْهُ ُرسُلُنَا َودُْم اَل }َودَُو اْلمَاِدُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوٌُْرِسُل َعلَ

طُوَن )  [ٔٙ({ ]األنعام : ٌُٔٙفَّرِ
 التفسٌر:

وهللا تعالى هو الماهر فوق عباده، كل شًء خاضع لجبلله وعظمته، وٌرسل على عباده مبلبكة، 
ٌحفظون أعمالهم وٌُْحصونها، حتى إذا نزل الموت بؤحدهم لبض روَحه َملُن الموت وأعوانه، 

 ال ٌضٌعون ما أُمروا به. وهم
[، أي:" وهللا تعالى هو الماهر فوق ٔٙلوله تعالى:}َوهَُو اْلمَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه{ ]األنعام :  

 .(ٖ)عباده، كل شًء خاضع لجبلله وعظمته"
وهللا الؽالب خلمه ، العالً علٌهم بمدرته ،  ال الممهور من أوثانهم  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)وأصنامهم ، المذلَّل المْعلُّو علٌه لذلته"
أي : هو الذي لهر كل شًء ، وخضع لجبلله وعظمته وكبرٌابه كل  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)شًء"
الشاملة، ومشٌبته }وهو{ تعالى }الماهر فوق عباده{ ٌنفذ فٌهم إرادته  لال السعدي:" 

 .(ٙ)العامة، فلٌسوا ٌملكون من األمر شٌبا، وال ٌتحركون وال ٌسكنون إال بإذنه"
ٌْكُْم َحفََظةً{ ]األنعام :   [، أي:" وٌرسل على عباده مبلبكة، ٔٙلوله تعالى:}َوٌُْرِسُل َعلَ

 .(2)ٌحفظون أعمالهم وٌُْحصونها"
لٌبل ونهاًرا ، ٌحفظون أعمالكم وٌحصونها وهً مبلبكته الذٌن ٌتعالبونكم  لال الطبري:" 

 .(1)، وال ٌفرطون فً حفظ ذلن وإحصابه وال ٌُضٌعون"
أي : من المبلبكة ٌحفظون بدن اإلنسان ، كما لال تعالى: } لَهُ ُمَعمِّبَاٌت  لال ابن كثٌر:" 

ِ { ]الرعد ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌِْن ٌََد [ ، وحفظة ٌحفظون عمله ٔٔ:  ِمْن بَ
ٌْكُْم لََحافِِظٌَن *  ِكَراًما َكاِتبٌَِن * ٌَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن {  وٌحصونه علٌه كما لال : } َوإِنَّ َعلَ

ٌِْه ٕٔ - ٓٔ]االنفطار :  َماِل لَِعٌٌد * َما ٌَْلِفظُ ِمْن لَْوٍل إِال لََد [ ، ولال : } َعِن اْلٌَِمٌِن َوَعِن الّشِ
 .(5)["1ٔ،  2ٔلٌٌِب َعتٌٌِد { ]ق : رَ 

وّكل بالعباد حفظة من المبلبكة، ٌحفظون العبد وٌحفظون علٌه ما عمل،  لال السعدي:" 
ٌْكُْم لََحافِِظٌَن * ِكَراًما َكاتِبٌَِن * ٌَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن{]االنفطار: [ ٕٔ-ٓٔكما لال تعالى: }َوإِنَّ َعلَ

                                                             
 .5ٕ٘انظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٓٗ/ 2فسٌرالمنار:انظر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٓٗ-1ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ِه َرلٌٌِب َعتٌٌِد{]ق:}َعِن اْلٌَِمٌِن َوَعِن ا ٌْ َماِل لَِعٌٌد * َما ٌَْلِفظُ ِمْن لَْوٍل إِال لََد [، فهذا حفظه 1ٔ-2ٔلّشِ
 .(ٔ)لهم فً حال الحٌاة"

عن السدي لوله : " }وٌرسل علٌكم حفظة{، لال : هً المعمبات من المبلبكة ، ٌحفظونه  
 .(ٕ)وٌحفظون عمله"

 .(ٖ)ٌمول : حفظة ، ٌا ابن آدم ، ٌحفظون علٌن عملن ورزلن وأجلن" لال لتادة:" 
 .(ٗ)هً المعمبات من المبلبكة ، ٌحفظونه وٌحفظون عمله" لال السدي:" 
[، أي:" حتى إذا نزل ٔٙلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرسُلُنَا{ ]األنعام :  

 .(٘)ه َملُن الموت وأعوانه "الموت بؤحدهم لبض روحَ 
أي : إذا احتضر وحان أجله } تََوفَّتْهُ ُرسُلُنَا { أي : مبلبكة موكلون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)بذلن"
 .(2)أي: المبلبكة الموكلون بمبض األرواح" لال السعدي:" 

لال لتادة:"ٌمول تعالى ذكره : إن ربكم ٌحفظكم برسل ٌعّمِب بٌنها ، ٌرسلهم إلٌكم 
بحفظكم وبحفظ أعمالكم ، إلى أن ٌحضركم الموت ، وٌنزل بكم أمر هللا ، فإذا جاء ذلن أحدكم ، 

 .(1)توفاه أمبلكنا الموكَّلون بمبض األرواح ، ورسلنا المرسلون به"
ولال لتادة أٌضا:" إن ملن الموت له رسل، فٌرسل وٌرفع ذلن إلٌه ، ولال الكلبً: إن 

ه، إن كان مإمنًا، إلى مبلبكة الرحمة، وإن كان كافًرا إلى مبلبكة ملن الموت هو ٌلً ذلن، فٌدفع
 .(5)العذاب"

لال الطبري:" فإن لال لابل : أو لٌس الذي ٌمبض األرواح ملن الموت ، فكٌؾ لٌل : 
جملة وهو واحد ؟ أو لٌس لد لال : }لُْل ٌَتََوفَّاكُْم َملَُن اْلَمْوِت الَِّذي « الرسل»}توفته رسلنا{، و

َل بِكُْم{ ]سورة السجدة :   [ ؟ُٔٔوّكِ

لٌل : جابز أن ٌكون هللا تعالى ذكره أعان ملن الموت بؤعوان من عنده ، فٌتولون ذلن 
بؤمر ملن الموت ، فٌكون " التوفً " مضافًا وإن كان ذلن من فعل أعوان ملن الموت إلى ملن 

من لتل أعواُن السلطان وجلُد من  الموت إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلن بؤمره ، كما ٌضاؾ لتلُ 
 .(ٓٔ)جلدوه بؤمر السلطان ، إلى السلطان ، وإن لم ٌكن السلطان باشر ذلن بنفسه ، وال ولٌه بٌده"

عن الحسن بن عبٌد هللا فً لوله:"}توفته رسلنا وهم ال ٌفرطون{، لال: سبل ابن عباس 
 .(ٔٔ)عنها فمال: إن لملن الموت أعواًنا من المبلبكة"

إبراهٌم:"}توفته رسلنا وهم ال ٌفرطون{، لال: الرسل توفَّى األنفس، وٌذهب بها عن 
 .(ٕٔ)ملن الموت"

وروي عن الثوري، عن منصور عن إبراهٌم فً لوله:"}توفته رسلنا{، لال: تتوفاه 
الرسل، ثم ٌمبض منهم ملن الموت األنفس، لال الثوري: وأخبرنً الحسن بن عبٌد هللا، عن 

م أعوان لملن الموت، لال الثوري: وأخبرنً رجل، عن مجاهد لال: جعلت إبراهٌم لال: ه

                                                             
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٔٔ(:صٖٕٖٖٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص2ٖ1ٗ، وابن ابً حاتم)5ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔٔ(:صٖٕٖٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .5ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٔٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٖٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٔٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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األرض لملن الموت مثل الطست ٌتناول من حٌث شاء، وجعلت له أعوان ٌتوفَّون األنفس ثم 
 .(ٔ)ٌمبضها منهم"

وعن عبد هللا بن أبً جعفر، عن أبٌه، لال: "سؤلت الربٌع بن أنس عن ملن الموت، أهو 
رواح، لال: هو الذي ٌلً أمَر األرواح، وله أعوان على ذلن، أال تسمع إلى وحده الذي ٌمبض األ

[ . ولال:}توفته 2ٖلول هللا تعالى ذكره: }َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم ُرسُلَُنا ٌَتََوفَّْونَُهْم{؟ ]سورة األعراؾ: 
ى رسلنا وهم ال ٌفرطون{، ؼٌر أن ملن الموت هو الذي ٌسٌر كل خطوة منه من المشرق إل

 .(ٕ)المؽرب. للت: أٌن تكون أرواح المإمنٌن؟ لال: عند السدرة فً الجنة"
ما من أهل بٌت َشعٍَر وال َمَدٍر إال وملن الموت ٌُطٌؾ بهم كل ٌوم  عن مجاهد:"

 .(ٖ)مرتٌن"
طُوَن{ ]األنعام :    .(ٗ)[، أي:" وهم ال ٌضٌعون ما أُمروا به"ٔٙلوله تعالى:}َوهُْم اَل ٌُفَّرِ
 .(2)، والسدي مثل ذلن(ٙ). وروي عن لتادة(٘)عباس:" ٌمول: ال ٌضٌعون"لال ابن  
 .(1)ٌعنً: ال ٌضٌعون ما أمروا به" لال مماتل:" 
 .(5)ال ٌمصرون" لال البؽوي:أي:" 
فبل ٌزٌدون ساعة مما لدره هللا ولضاه وال ٌنمصون وال ٌنفذون من  لال السعدي:ٌعنً:" 

 .(ٓٔ)تمادٌر الربانٌة"ذلن إال بحسب المراسٌم اإللهٌة وال
 .(ٔٔ)أي: ال ٌتوانون وال ٌتركون شٌبا، وال ٌخلفونه وال ٌؽادرون" لال ابو عبٌدة:" 
أي : فً حفظ روح المتوفى ، بل ٌحفظونها وٌنزلونها حٌث شاء هللا ،  لال ابن كثٌر:" 

اهلل من َعزَّ وجل ، إن كان من األبرار ففً علٌٌن ، وإن كان من الفجار ففً سجٌن ، عٌاذا ب
 .(ٕٔ)ذلن"
 الفوابد: 

أن هللا تعالى جعل من المبلبكة من ٌحفظ اإلنسان من األذى، إلى نهاٌة أجله، لال تعالى:  -ٔ
طُوَن{. ٌْكُم َحفََظةً َحتََّى إِذَا َجاء أََحَدكُُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرسُلُنَا َوهُْم الَ ٌَُفّرِ  }َوٌُْرِسُل َعلَ

المتوفً لؤلنفس؛ ألنه سبحانه هو الذي أمر به وبمشٌبته أن هللا سبحانه وتعالى هو  -ٕ
ٌْكُْم َحفََظةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُمُ  ٌكون، فمال تعالى: }َوهَُو اْلَماِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوٌُْرِسُل َعَل
اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرسُلُنَا{، فالمبلبكة رسل من عند هللا ٌرسلهم لمبض روح من شاء من 

ده، وأضٌؾ التوفً إلى ملن الموت؛ ألنه هو الذي ٌتولى لبَض النفِس وأخذها أول عبا
َل بِكُْم{ ]السجدة:  [، ٔٔما تخرج من الجسد. لال تعالى: }لُْل ٌَتََوفَّاكُْم َملَُن اْلَمْوِت الَِّذي ُوّكِ

ة باعتبار أنهم [، وأضٌؾ إلى المبلبك1ٕولال :}الَِّذٌَن تَتََوفَّاهُُم اْلَمبلبَِكةُ{ ]النحل: 
 ٌمبضونها وٌتولونها بعد ذلن.

 فكلها حك، فنُسب التوفً إلى كّلٍ لثبوت ذلن على الوجه الذي ٌناسبه.

                                                             
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٖٔبري)أخرجه الط (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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وإنها آلٌة عظٌمة أنَّ هذه األنفس الكثٌرة التً تموت فً اللحظة الواحدة ٌتوفاها 
وال ٌماس وٌتوالها ملن واحد، فهذا ٌفٌدنا أن أمر الؽٌب ال تحٌط به العمول البشرٌة، 

 على المحسوس، فبل ٌنفع أن تمٌس الؽابب على الشاهد.
ولد حدث فً هذا العصر من المخترعات الباهرة ما ٌمرب بعض أمور الؽٌب؛ 
كالحاسوب، والشبكة المعلوماتٌة، وؼٌرها مما ٌرسل الصور واألصوات وٌستمبلها ِمن 

 وإلى أمكان متباعدة.
"فدلت هذه اآلٌة أنَّهُ تعالى فً السماء وعلمه ُمحٌٌط لال أبو الماسم البللكابً رحمه هللا:  -ٖ

بكّلِ مكان من أرضه وسمابه، ولال: وروى ذلن من الصحابة: عمر، وابن مسعود، 
، ومن التابعٌن ربٌعةُ بن أبً عبد الرحمن، -رضً هللا عنهم  -وابن عباس، وأمُّ سلمة 

لن بن أنس، وسفٌان الثوري، وسلٌمان التٌمً، ومماتل بن حٌان، وبه لال من الفمهاء ما
 .(ٔ)وأحمد بن حنبل"

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش  وسبل ربٌعة بن أبً عبد الرحمن عن لوله تعالى: }الرَّ
اْستََوى{ كٌؾ استوى؟ لال: "االستواء ؼٌر مجهول، والكٌؾ ؼٌر معمول وِمَن هللا 

سول الببلغ، وعلٌنا التَّصدٌك" سالة، وعلى الرَّ الّرِ
(ٕ) . 

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى{ ولال  رجل لئلمام مالن رحمه هللا: ٌا أبا عبد هللا }الرَّ
كٌؾ استوى؟ فمال: "الكٌؾ ؼٌر معمول، واالستواء منه ؼٌر مجهول، واإلٌمان به 

 .(ٖ)واجب، والسإال عنه بدعة، فإنً أخاؾ أن تكون ضاالًّ وأََمر به فَؤُخِرج"
فوق السماء  -عز وجل  -بل رحمه هللا: هللا ولٌل ألبً عبد هللا أحمد بن حن

السابعة على عرشه بابٌن من خلمه، ولدرتُه وعلمه فً كل مكان؟ لال: "نعم على العرش 
ٌَْن َما كُنتُْم{ (ٗ)وعلمه ال ٌخلو منه مكان" ، وفً رواٌة: "أنه سبل عن لوله: }َوُهَو َمعَكُْم أَ

 فمال الكبلم السابك.
ن أهل السنة ٌثبتون األسماء والصفات وما دلَّت علٌه وهذه النموالت تدل على أ

من المعانً العظٌمة مع إمرارها كما جاءت ببل كٌؾ. والمعٌَّة معٌتان: معٌَّة عامة 
 لجمٌع الناس، ومعٌَّة خاصة تمتضً التوفٌك واإللهام والنصرة.

 
 المرآن

ِ َمْواَلدُُم اْلَحّكِ أاََل لَهُ   [ٕٙ({ ]األنعام : ٕٙاْلُحْكُم َودَُو أَْسَرعُ اْلَحاِسبٌَِن )}ثُم  ُردُّوا إِلَى ّللا 
 التفسٌر:

ثم أعٌد هإالء المتوفون إلى هللا تعالى موالهم الحك. أال له المضاء والفصل ٌوم المٌامة بٌن 
 عباده وهو أسرع الحاسبٌن.

ِ َمْواَلهُُم اْلَحّكِ{ ]األنعام :  [، أي:" ثم أعٌد هإالء ٕٙ لوله تعالى:}ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ
 .(٘)المتوفون إلى هللا تعالى موالهم الحك"

 .(ٙ)ثم ردوا من الموت إلى هللا فً اآلخرة، فٌها تمدٌم" لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره : ثم ردت المبلبكة الذٌن توفَّوهم فمبضوا نفوسهم  لال الطبري:" 

 .(2)وأرواحهم ، إلى هللا سٌدهم الحك"

                                                             
 .ٖٓٗ/ ٖ:لبللكابً والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرح(ٔ)
 .٘ٙٙ،برلم ٕٗٗ/ ٖ :لبللكابً  والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرح(ٕ)
 فتح فً حجر بن إسنادها ،وجّودٗٙٙبرلم  ٔٗٗ/ ٖ :لبللكابً والجماعة السنة أهل اعتماد أصول ش شرح(ٖ)

 .ٙٓٗ/ ٖٔالباري، 
 .2ٗٙ،برلم ٙٗٗ/ ٖلبللكابً،  والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرح(ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
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"}ثُمَّ{ بعد الموت والحٌاة البرزخٌة وما فٌها من الخٌر والشر، }ُردُّوا إَِلى  :لال السعدي 
ِ َمْوالهُُم اْلَحّكِ{ أي: الذي توالهم بحكمه المدري فنفذ فٌهم ما شاء من أنواع التدبٌر ثم توالهم  َّللاَّ

هم بالجزاء بؤمره ونهٌه وأرسل إلٌهم الرسل وأنزل علٌهم الكتب ثم ردوا إلٌه لٌتولى الحكم فٌ
 .(ٔ)وٌثٌبهم على ما عملوا من الخٌرات وٌعالبهم على الشرور والسٌبات"

ِ { ٌعنً : الخبلبك  لال ابن كثٌر:"  وٌحتمل أن ٌكون المراد بموله : } ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ
ِلٌَن َواآلِخِرٌَن * ( } لُْل إِنَّ األوَّ ٖكلهم إلى هللا ٌوم المٌامة ، فٌحكم فٌهم بعدله ، كما لال ]تعالى[ )

[ ، ولال } َوَحَشْرَناهُْم فَلَْم نَُؽاِدْر ِمْنُهْم ٓ٘،  5ٗلََمْجُموعُوَن إِلَى ِمٌمَاِت ٌَْوٍم َمْعلُوٍم { ]الوالعة : 
 .(ٕ)["5ٗ - 2ٗأََحًدا { إلى لوله : } َوال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا { ]الكهؾ : 

ِ{ لال البؽوي:  ٌعنً: المبلبكة، ولٌل: ٌعنً العباد ٌردون بالموت إلى  "} ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ
 هللا موالهم الحك.

فإن لٌل: اآلٌة فً المإمنٌن والكفار جمٌعا ولد لال فً آٌة أخرى: }وأن الكافرٌن ال 
 [، فكٌؾ وجه الجمع؟ ٔٔمولى لهم{ ]دمحم: 

الناصر وال ناصر للكفار، والمولى هاهنا بمعنى الملن فمٌل: المولى فً تلن اآلٌة بمعنى 
الذي ٌتولى أمورهم، وهللا عز وجل مالن الكل ومتولً األمور، ولٌل: أراد هنا المإمنٌن خاصة 

 .(ٖ)ٌردون إلى موالهم، والكفار فٌه تبع"
م المٌامة بٌن [، أي:" . أال له المضاء والفصل ٌوٕٙلوله تعالى:}أاََل لَهُ اْلُحْكُم{ ]األنعام :  
 .(ٗ)عباده"
 .(٘)ٌعنى: المضاء" لال مماتل:" 

 .(ٙ)أي: المضاء دون خلمه" لال البؽوي:"
 .(2)ٌمول : أال له الحكم والمضاء دون من سواه من جمٌع خلمه " لال الطبري:" 

 .(1)" }لَهُ اْلُحْكُم{ وحده ال شرٌن له" لال السعدي: 
[، أي:" وهو سبحانه أسرع الحاسبٌن، ٕٙاْلَحاِسبٌَِن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوُهَو أَْسَرعُ  

 .(5)فبل ٌشؽله حساب عن حساب وال شؤن عن شؤن"
ٌمول: هو أسرع حسابا من ؼٌره وذلن لوله: }َوَكفَى بِنَا َحاِسبٌَِن{ ]األنبٌاء :  لال مماتل:" 
ٗ2"](ٔٓ). 

إلى فكرة ورإٌة وعمد  أي: إذا حاسب فحسابه سرٌع ألنه ال ٌحتاج لال البؽوي:"
 .(ٔٔ)ٌد"

ٌمول : وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وؼٌر ذلن من  لال الطبري:" 
أموركم ، أٌها الناس ، وأحصاها ، وعرؾ ممادٌرها ومبالؽها ،  ألنه ال ٌحسب بعمد ٌد ، ولكنه 

ةٍ فًِ السََّماَواِت َوال فًِ األْرِض ٌعلم ذلن وال ٌخفى علٌه منه خافٌة ، }و ال ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَاُل ذَ  رَّ
 .(ٕٔ)["َٖوال أَْصؽَُر ِمْن ذَِلَن َوال أَْكبَُر إِال فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ]سورة سبؤ : 

                                                             
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (1)
 2ٖٙ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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" }َوهَُو أَْسَرعُ اْلَحاِسبٌَِن{ لكمال علمه وحفظه ألعمالهم بما أثبتته فً اللوح  لال السعدي: 
الذي بؤٌدٌهم فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلك والتدبٌر  المحفوظ ثم أثبته مبلبكته فً الكتاب

وهو الماهر فوق عباده ولد اعتنى بهم كل االعتناء فً جمٌع أحوالهم وهو الذي له الحكم المدري 
والحكم الشرعً والحكم الجزابً فؤٌن للمشركٌن العدوُل عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من 

 ه مثمال ذرة من النفع وال له لدرة وإرادة؟لٌس له من األمر شًء وال عند
أما وهللا لو علموا حلم هللا علٌهم وعفوه ورحمته بهم وهم ٌبارزونه بالشرن والكفران 

[ وٌرزلهم النجذبت دواعٌهم ٕٓٙوٌتجرءون على عظمته باإلفن والبهتان وهو ٌعافٌهم ]ص:
حٌث انمادوا لداعً الشٌطان إلى معرفته وذهلت عمولهم فً حبه ولممتوا أنفسهم أشد الممت 

 .(ٔ)الموجب للخزي والخسران ولكنهم لوم ال ٌعملون"
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "إن المٌت تحضره المبلبكة ، 
فإذا كان الرجل الصالح لالوا : اخرجً أٌتها النفس الطٌبة كانت فً الجسد الطٌب ، اخرجً 

، وأبشري بروح ورٌحان ، ورب ؼٌر ؼضبان ، فبل ٌزال ٌمال لها ذلن حتى تخرج ، ثم حمٌدة 
ٌُْعَرج بها إلى السَّماء فٌستفتح لها ، فٌمال : من هذا ؟ فٌمال : فبلن ، فٌمال : مرحبا بالنفس الطٌبة 
كانت فً الجسد الطٌب ، ادخلً حمٌدة وأْبشري بروح ورٌحان ورب ؼٌر ؼضبان. فبل ٌزال 

لها ذلن حتى ٌنتهً بها إلى السماء التً فٌها هللا َعزَّ وجل. وإذا كان الرجل السوء ، لالوا :  ٌمال
اخرجً أٌتها النفس الخبٌثة ، كانت فً الجسد الخبٌث ، اخرجً ذمٌمة وأبشري بحمٌم وؼساق ، 

ستفتح وآخر من شكله أزواج ، فبل ٌزال ٌمال لها ذلن حتى تخرج ، ثم ٌعرج بها إلى السماء ، فٌ
لها ، فٌمال : من هذا ؟ فٌمال : فبلن ، فٌمال : ال مرحًبا بالنفس الخبٌثة كانت فً الجسد الخبٌث ، 
ارجعً ذمٌمة ، فإنه ال ٌفتح لن أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصٌر إلى المبر ، فٌجلس 

ٌمال له مثل ما الرجل الصالح فٌمال له مثل ما لٌل فً الحدٌث األول ، وٌجلس الرجل السوء ف

 .(ٕ)لٌل فً الحدٌث األول"
 الفوابد:
 تمرٌر مبدأ المعاد والحساب والجزاء . -ٔ
ومن الفوابد: ان حساب الخلك ال مشمة فٌه على الخالك الحاسب، بل هو ٌسٌر علٌه، لال  -ٕ

 تعالى: }وهو أسرع الحاسبٌن{.
شرٌن له فً عبادته، ومن فوابد اآلٌة: أن الحكم هلل وحده ال شرٌن له فً حكمه، كما ال  -ٖ

[ ولال: }أال له الحكم وهو أسرع ٕٙلال تعالى }وال ٌشرن فً حكمه أحدا{ ]الكهؾ: 
 الحاسبٌن{.

ومنها: إثبات اسم من اسمابه المضافة، وهو :}أسرع الحاسبٌن{، ذكره ابن الوزٌر،  -ٗ
 .(ٖ)والشرباصى

ها من  ضمن إذ ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار األسماء المضافة وعّدِ
األسماء الحسنى، لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "وكذلن أسماإه المضافة مثل: أرحم 
ٌن، وأحسن الخالمٌن، وجامع  الراحمٌن، وخٌر الؽافرٌن، ورب العالمٌن، ومالن ٌوم الّدِ
ا ثبت فً الكتاب والسنَّة، وثبت  النَّاس لٌوم ال رٌب فٌه، ومملِّب الملوب، وؼٌر ذلن ممَّ

 . (ٗ)بها بإجماع المسلمٌن"فً الدُّعاء 
هم لهذه األسماء ما بٌن ممٍل ومكثٍر، فبعض تلن األسماء التً  والعلماء فً عّدِ
عدُّوها، إضافتها واضحة فً النُّصوص، والبعض منها ال تدلُّ النُّصوص صراحة على 

 إضافتها .

                                                             
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 :"هذا حدٌث ؼرٌب". .1ٕٙ/ٖ(. لال ابن كثٌر فً تفسٌره:ٖ٘ٙ،  ٖٗٙ/ٕالمسند )(ٕ)
 .15ٔانظر: معتمد اهل السنة والجماعة فً أسمائ هللا الحسنى: (ٖ)
 .1٘ٗ/ ٕٕالفتاوى  مجموع(ٗ)
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اْلُحْكُم َوهَُو أَْسَرُع ، لال تعالى: }أاََل لَهُ «الحسٌب»ومن فوابد اآلٌة إثبات اسمه تعالى -٘
 :(ٔ)اْلَحاِسبٌَِن{، الحسٌب: هو المكافىء

فاهلل تعالى هو الكافً للعباد جمٌع ما أهّمهم من أمر دٌنهم ودنٌاهم من حصول المنافع  -
 ودفع المضاّر.

ل علٌه كفاٌة خاصة «: الحسٌب»و  - بالمعنى األخّص هو الكافً لعبده المتَّمً المتوّكِ
 ٌاه.ٌصلح بها دٌنه ودن

ً هو الذي ٌحفظ أعمال عباده من خٌر وشّرٍ وٌحاسبهم، إْن خٌراً «: الحسٌب»و - أٌضا
ُ َوَمِن اتَّبَعََن ِمَن  ًُّ َحْسبَُن َّللاَّ فخٌر، وإن شراً فشر، لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

م به من [، أي كافٌن وكافً أتباعن. فكفاٌة هللا لعبده بحسب ما لاٗٙاْلُمْإِمنٌَِن{]األنفال:
 .(ٕ)ظاهراً وباطناً، ولٌامه بعبودٌة هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص  -متابعة الرسول 

 المرآن
ًعا َوُخْفٌَةً لَئِْن أَْنَجانَا ِمْن َدِذِه لَ  ٌكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر تَْدُعونَهُ تََضرُّ نَكُونَن  ِمَن }لُْل َمْن ٌُنَّجِ

 [ٖٙ({ ]األنعام : ٖٙ)الش اِكِرٌَن 
 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: من ٌنمذكم من مخاوؾ ظلمات البر والبحر؟ ألٌس هو هللا  -أٌها الرسول-لل 

ا؟ تمولون: لبن أنجانا ربنا من هذه المخاوؾ  تعالى الذي تدعونه فً الشدابد متذللٌن جهًرا وسرًّ
 لنكونن من الشاكرٌن بعبادته عز وجل وحده ال شرٌن له.

ٌكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلَبّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعام :   أٌها -[، أي:" لل ٖٙلوله تعالى:}لُْل َمْن ٌُنَّجِ
 .(ٖ)لهإالء المشركٌن: من ٌنمذكم من مخاوؾ ظلمات البر والبحر؟" -الرسول
لوله : " }لل من ٌنجٌكم من ظلمات البر والبحر {، ٌمول : من كْرب البر  عن لتادة 

 .(ٗ)والبحر"
لل ٌا دمحم لكفار مكة: }من ٌنجٌكم من ظلمات البر والبحر{، ٌعنً: الظلل  لال مماتل:" 

 .(٘)والظلمة والموج"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم ، الداعٌن  لال الطبري:" 

البر " ، إذا ضللتم فٌه فتحٌَّرتم ، فؤظلم علٌكم إلى عبادة أوثانهم : من الذٌن ٌنجٌكم " من ظلمات 
الهدى والمحجة ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه ، فؤخطؤتم فٌه المحجة ، فؤظلم علٌكم فٌه 

 .(ٙ)السبٌل"
}من ظلمات البر والبحر{ أي: من شدابدهما وأهوالهما، كانوا إذا سافروا  لال البؽوي:" 

 .(2)فً البر والبحر فضلوا الطرٌك وخافوا الهبلن، دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن فٌنجٌهم"
أي: }لُْل{ للمشركٌن باهلل، الداعٌن معه آلهة أخرى، ملزما لهم بما أثبتوه  لال السعدي:" 

ٌكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ أي: من توحٌد الربوبٌة، عل ى ما أنكروا من توحٌد اإللهٌة }َمْن ٌُنَّجِ
 .(1)شدابدهما ومشماتهما"

ٌمول تعالى ممتنا على عباده فً إنجابه المضطرٌن منهم } ِمْن ظُلَُماِت  لال ابن كثٌر:" 
برٌة ، وفً اللجج البحرٌة إذا هاجت الرٌح اْلبَّرِ َواْلبَْحِر { أي : الحابرٌن الوالعٌن فً المهامه ال

العاصفة ، فحٌنبذ ٌفردون الدعاء له وحده ال شرٌن له ، كما لال : } َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فًِ اْلبَْحِر 

                                                             
 .5ٙانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕللهراس،  النونٌة ،وشرح21المبٌن،ص الواضح الحكانظر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٗٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (1)
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اكُْم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإلْنَساُن َكفُوًرا{ ا نَجَّ ٌَّاهُ فَلَمَّ [ 2ٙ]اإلسراء :  َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِال إِ
ٌَْن بِِهْم بِرِ  ٍة ولال تعالى : } ُهَو الَِّذي ٌَُسٌُِّركُْم فًِ اْلَبّرِ َواْلبَْحِر َحتَّى ِإذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر ٌحٍ َطٌِّبَ

َ  َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِرٌٌح َعاِصٌؾ َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهمْ  أُِحٌَط بِِهْم َدَعُوا َّللاَّ
تَنَا ِمْن َهِذِه َلنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن { ]ٌونس :  ٌْ ٌَن لَبِْن أَْنَج ْن ُٕٕمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ [ ولال تعالى : } أَمَّ
ٌَْن ٌََديْ  ٌَاَح بُْشًرا بَ ُ  ٌَْهِدٌكُْم فًِ ظُلَُماِت اْلَبّرِ َواْلبَْحِر َوَمْن ٌُْرِسُل الّرِ ِ تَعَاَلى َّللاَّ َرْحَمتِِه أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

ا ٌُْشِركُوَن { ]النمل :   .(ٔ)["َٖٙعمَّ
 .(ٕ) بالتخفٌؾ، ولرأ العامة بالتشدٌد« ٌنجٌكم»لرأ ٌعموب:

ًعا َوُخْفٌَةً{ ]األنعام :   [، أي:" ألٌس هو هللا تعالى الذي ٖٙلوله تعالى:}تَْدعُونَهُ تََضرُّ
ا؟"تدعونه فً الشدابد  متذللٌن جهًرا وسرًّ

(ٖ). 
 .(ٗ)}تضرعا{، ٌعنً: مستكٌنٌن، }وخفٌة{، ٌعنً: فً خفض وسكون " لال مماتل:" 
 .(٘)أي : جهرا وسرا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أي: عبلنٌة وسرا" لال البؽوي:" 
فبل تهتدون له ؼٌر هللا الذي إلٌه مفزعكم حٌنبذ بالدعاء }تضرًعا{،  لال الطبري:أي:" 
 .(2)إلٌه واستكانة جهًرا ، }وخفٌة{، ٌمول : وإخفاء للدعاء أحٌاًنا ، وإعبلنًا وإظهاًرا"منكم 
بكسر الخاء هاهنا وفً األعراؾ، ولرأ اآلخرون « وخفٌة:»لرأ أبو بكر عن عاصم  

 .(1) بضمها وهما لؽتان
[، أي:" تمولون: لبن ٖٙ]األنعام : لوله تعالى:}َلبِْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{  

 .(5)أنجانا ربنا من هذه المخاوؾ لنكونن من الشاكرٌن بعبادته عز وجل وحده ال شرٌن له"
ٌمول : إذا أضل الرجل الطرٌك ، دعا هللا : }لبن أنجٌتنا من هذه  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)لنكونن من الشاكرٌن{"

ل، }لنكونن من الشاكرٌن{ هلل فً هذه النعم لبن أنجانا{ من هذه األهوا لال مماتل:"} 
 .(ٔٔ)فٌوحدوه"
تمولون : لبن أنجٌتنا من هذه ٌا رب ، أي: من هذه الظلمات التً نحن  لال الطبري:" 

فٌها، لنكونن ممن ٌوحدن بالشكر ، وٌخلص لن العبادة ، دون من كنا نشركه معن فً 
 .(ٕٔ)عبادتن"
من هذه الظلمات، }لنكونن من الشاكرٌن{ والشكر: أي: ٌمولون لبن أنجٌتنا  لال البؽوي:" 

 .(ٖٔ)هو معرفة النعمة مع المٌام بحمها"
} لَبِْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه { أي : من هذه الضابمة، } لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن {،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)أي : بعدها "

                                                             
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٔٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ة، فتْدعون ربكم تضرعا بملب وحٌن ٌتعذر أو ٌتعسر علٌكم وجه الحٌل لال السعدي:" 
خاضع، ولسان ال ٌزال ٌلهج بحاجته فً الدعاء، وتمولون وأنتم فً تلن الحال: }َلبِْن أَْنَجانَا ِمْن 
َهِذِه{ الشدة التً ولعنا فٌها }لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ هلل، أي المعترفٌن بنعمته، الواضعٌن لها فً 

 .(ٔ)ن ٌبذلوها فً معصٌته"طاعة ربهم، الذٌن حفظوها عن أ
 .(ٕ)«لبن أنجانا هللا»ولرأ أهل الكوفة:  
 الفوابد:
ٌكُْم  -ٔ أن هللا تعالى هو المؽٌث المنمذ من الشدابد الفادحة والكروب، لال تعالى: }لُْل َمْن ٌُنَّجِ

 ِمْن ظُلَُماِت اْلَبّرِ َواْلبَْحِر{.
ٌخلصون الدعاء هلل تعالى فً أنه ال برهان أعظم على بطبلن الشرن من أن المشركٌن  -ٕ

 الشدة.
أن أولبن المشركٌن إذا ركبوا فً البحر وتعرضوا للخطر فتولعوا نزول لارعة نسوا  -ٖ

آلهتهم من األولٌاء وؼٌرهم وكفروا بهم، وأخلصوا الدٌن هلل وحده، وتوجهوا إلٌه 
 بالدعاء، معلمٌن علٌه وحده الرجاء.
ٌدعونهم من دونه هم أحمر وأضعؾ من أن الذٌن  -تماما-ألنهم كانوا ٌعرفون 

أن ٌجلبوا لهم أٌة مساعدة أوٌمدموا لهم أي عون فً تلن اللحظة الحرجة، بل ألنهم كانوا 
ٌدركون أن من ٌدعون من دون هللا أعجز من أن ٌسمعوا لهم صوتا، فضبل عن أن 

 ٌجٌبوا لهم دعاء.
اللحظة لذا فشرٌط المؽالطات المعروض أمام بصابرهم ٌتمزق فً تلن 

ال  -مهما كان-الفاصلة، وتتجلى أمامهم الحمٌمة جلٌة واضحة، وهً أن أحدا ؼٌر هللا 
 ٌمكن االلتجاء إلٌه إلنماذ المولؾ فً اللحظات العصٌبة.

 
 المرآن

ٌكُْم ِمْنَها َوِمْن كُّلِ َكْرٍب ثُم  أَْنتُْم تُْشِركُوَن ) ُ ٌُنَّجِ  [ٗٙ({ ]األنعام : ٗٙ}لُِل ّللا 
 :التفسٌر
: هللا وحده هو الذي ٌنمذكم من هذه المخاوؾ ومن كل شدة، ثم أنتم بعد -أٌها الرسول-لل لهم 

 ذلن تشركون معه فً العبادة ؼٌره.
ٌكُْم ِمْنَها َوِمْن كُّلِ َكْرٍب{ ]األنعام :   ُ ٌُنَّجِ أٌها -[، أي:" لل لهم ٗٙلوله تعالى:}لُِل َّللاَّ
 .(ٖ)من هذه المخاوؾ ومن كل شدة": هللا وحده هو الذي ٌنمذكم -الرسول
 .(ٗ)ٌعنً: من أهوال كل كرب، ٌعنً: من كل شدة " لال مماتل:" 
 .(٘)أي: من هذه الشدة الخاصة، ومن جمٌع الكروب العامة" لال السعدي:" 
ة ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء العادلٌن بربهم سواه من اآلله لال الطبري:" 

، إذا أنت استفهمتهم عمن به ٌستعٌنون عند نزول الكرب بهم فً البر والبحر : هللا المادُر على 
فََرجكم عند حلول الكرب بكم ، ٌنجٌكم من عظٌم النازل بكم فً البر والبحر من هّم الضبلل 
وخوؾ الهبلن ، ومن كرب كل سوى ذلن وهّم ال آلهتكم التً تشركون بها فً عبادته ، وال 

 .(ٙ)وثانكم التً تعبدونها من دونه ، التً ال تمدر لكم على نفع وال ضّر"أ

                                                             
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٗٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ٌكُم{ « ٌنجٌكم»لرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: بالتشدٌد، مثل لوله تعالى: }لُْل َمْن ٌُنَّجِ
 .(ٔ)[،  ولرأ اآلخرون هذا بالتخفٌؾٖٙ]األنعام : 
أي:" ثم أنتم بعد ذلن تشركون معه فً  [،ٗٙلوله تعالى:}ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِركُوَن{ ]األنعام :  

 .(ٕ)العبادة ؼٌره"
 .(ٖ)فً الرخاء" لال مماتل:" 
أنتم بعد تفضٌله علٌكم بكشؾ النازل بكم من الكرب ، ودفع الحاّلِ  لال الطبري:ٌمول" 

بكم من جسٌم الهم ، تعدلون به آلهتكم وأصنامكم ، فتشركونها فً عبادتكم إٌاه. وذلن منكم جهل 
 .(ٗ)حمه علٌكم ، وكفر ألٌادٌه عندكم ، وتعرٌض منكم إلنزال عموبته عاجبل بكم"بواجب 
أي : بعد ذلن } تُْشِركُوَن { أي : تدعون معه فً حال الرفاهٌة آلهة  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)أخرى"
ٌرٌد أنهم ٌمرون أن الذي ٌدعونه عند الشدة هو الذي ٌنجٌهم ثم تشركون  لال البؽوي:" 

 .(ٙ)معه األصنام التً لد علموا أنها ال تضر وال تنفع"
ال تفون هلل بما للتم، وتنسون نعمه علٌكم، فؤي برهان أوضح من هذا  لال السعدي:أي:" 

 .(2)على بطبلن الشرن، وصحة التوحٌد؟"
ت اإلنسان ؼالباً على العهد، وال ٌفً بالوعد، وال ٌستمر على حال ال ٌثب لال الزحٌلً:" 

االستمامة، فتراه بطبعه ؼداراً خابناً، ٌلجؤ إلى هللا ولت الشدة والخوؾ، وٌنسى هللا بعد النجاة، 
وٌعود إلى ضبللة وجهله. والواجب الذي ٌملٌه العمل والوفاء بالجمٌل واإلخبلص أن ٌستمر 

مٌدة الصحٌحة واإلٌمان الحك والعبادة لمن أنعم علٌه بجبلبل النعم اإلنسان على أصل الع
 ودلابمها، ال سٌما فً أحوال األزمات والمحن.

وهذه حال من األحوال التً ذكرتها اآلٌة: وهً إذا أخطؤتم الطرٌك وخفتم الهبلن ودعوتم هللا، 

 ستمٌمٌن.وألسمتم: لبن أنجانا هللا من هذه الشدابد، لنكونن من الطابعٌن الم
وهذا توبٌخ من هللا ألولبن المشركٌن فً دعابهم إٌاه عند الشدابد، ثم ٌدعوه معه ؼٌره 
فً حالة الرخاء، كما لال: }ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِركُوَن{. إنه مثل ضربه هللا، بمصد التمرٌع والتوبٌخ لمن 

اإلخبلص، والمشركون لد تعهد باإلٌمان ونبذ الشرن ألن الحجة إذا لامت بعد المعرفة، وحب 
جعلوا بدالً منه وهو اإلشران، فحسن أن ٌمرعوا وٌوبخوا على هذا المنهج، وإن كانوا مشركٌن 
لبل النجاة وفً اآلٌة إٌماء إلى أن من أشرن فً عبادة هللا تعالى ؼٌره، فهو لم ٌعبده ألن شرط 

 العبادة اإلخبلص، والتوحٌد أساس العبادة.
ا شهدت الفطرة السلٌمة والخلمة األصلٌة فً ولت المحنة بؤنه ال واآلٌة صرٌحة بؤنه إذ

ملجؤ إال إلى هللا، وال تعوٌل إال على فضل هللا، وجب أن ٌبمى هذا اإلخبلص عند كل األحوال 
واألولات إذ ال ٌمبل عمبًل أن ٌؤتً اإلنسان بؤمور أربعة عند حصول الشدابد: وهً الدعاء، 

والتزام االشتؽال بالشكر، ثم ٌرتد على عمٌبه، وٌعمل بنمٌض والتضرع، واإلخبلص بالملب، 
هذه األمور بعد النجاة وإحراز السبلمة من هللا تعالى وحده الذي ٌهٌا األسباب لئلنجاء من 

 .(1) المخاوؾ، أو ٌؽمر عباده بواسع الرحمة والفضل، وبدلابك اللطؾ واإللهام
 الفوابد:

                                                             
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖالبؽوي:انظر: تفسٌر (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٔٔتفسٌر اطبري: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٕ/ 2التفسٌرالمنٌرفٌالعمٌدةوالشرٌعةوالمنهج،د. وهبةبنمصطفىالزحٌلً (1)
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رٌج الكربات، إذ جاءت العدٌد من النصوص الشرعٌة الدعوة إلى الثمة باهلل تعالى فً تف -ٔ
التً تدعو المسلم وتإكد علٌه ضرورة الثمة باهلل تعالى فً تفرٌج الكربات، لال تعالى:} 

ٌكُْم ِمْنَها َوِمْن ُكّلِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِركُون{. ُ ٌُنَّجِ  لُِل َّللاَّ
 هللا سبحانه وتعالى.أنه ال منجى من الشدابد وال منمذ من الكروب إال  -ٕ
أنه سبحانه وتعالى هو الكاشؾ للضر ال ؼٌره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرٌن، وأنه  -ٖ

المستؽاث لذلن كله، وأنه المادر على دفع الضر، المادر على إٌصال الخٌر. فهو المنفرد 
 خرج ؼٌره من ملن ونبً وولً. -جل ذكره  -بذلن، فإذا تعٌن هو 

 .(ٔ)عند شدة الضٌك والٌؤس من األسباب مركوز فً فطرة البشر أن الفزع إلٌه سبحانه -ٗ
وحتى أولبن الذٌن ضلوا طرٌك الحك وانحرؾ بهم السبٌل، وزاؼت للوبهم وخفت 
عمولهم، كانت تدفعهم فطرهم إلى التوجه إلى اإلله الحك عندما ٌمسهم الضر وٌعوزهم 

 المنمذ، ولد ٌبسوا من األسباب.
الكرٌم األسلوب فً تلمٌن الجواب الظاهر، إذ أنه لوضوحه ال ٌنكره ومن الفوابد: المرآن  -٘

ٌكُْم  المشركون بل ٌسلمون به، ومن أمثلة ذلن لوله تعالى فً دلٌل النوابب: }لُْل َمْن ٌُنَّجِ
ٌكُْم ِمْنَها َوِمْن كُّلِ َكرْ  ُ ٌُنَّجِ ٍب ثُمَّ أَْنتُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ إلى لوله تعالى: }لُِل َّللاَّ

 تُْشِركُوَن{.
 }.. ولوله تعالى فً دلٌل الخلك والملن: }لُْل َمْن َربُّ السََّمَواِت َواألَْرِض لُْل َّللاَّ

[، ولوله تعالى فً دلٌل الرزق: }لُْل َمْن ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السََّمَواِت َواألَْرِض لُْل ٙٔ]الرعد:
{ ]سبؤ:  [.َّٕٗللاَّ

هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌسؤلهم عمن ٌنجٌهم من المخاطر ومن رب  ففً هذه اآلٌات ٌؤمر
السماوات واألرض ومن ٌرزلهم، وٌؤمره بؤن ٌجٌب: "هللا"، العترافهم أن آلهتهم ال 

تملن شٌبًا من ذلن، وتلمٌنهم الجواب فٌه إشارة إلى أنهم ال ٌنكرون ذلن ولٌس عندهم 
وضوحه فٌه حجة علٌهم، إذ إنهم ما داموا لد جواب ؼٌره وأن سكوتهم عن الجواب ل

اعترفوا بؤن فاعل ذلن هو هللا فلَم ٌشركون به ؼٌره؟ ومثل هذا األسلوب ٌعجز الخلك 
 كلهم عن اإلتٌان بمثله.

 
 المرآن

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُمْ  أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا  }لُْل دَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ
ُف اآْلٌَاِت لَعَل ُهْم ٌَْفمَُهوَن ) ٌَْف نَُصّرِ  [٘ٙ({ ]األنعام : َ٘ٙوٌُِذٌَك بَْعَضكُْم بَؤَْس بَْعٍض اْنظُْر َك

 التفسٌر:
ْجم -أٌها الرسول-لل  : هللا عز وجل هو المادر وحده على أن ٌرسل علٌكم عذابًا ِمن فولكم كالرَّ

وما أشبه ذلن، أو من تحت أرجلكم كالزالزل والخسؾ، أو ٌخلط أمركم علٌكم أو الطوفان، 
ع حججنا الواضحات  -أٌها الرسول-فتكونوا فرلًا متناحرة ٌمتل بعضكم بعًضا. انظر  كٌؾ نُنّوِ

 لهإالء المشركٌن لعلهم ٌفهمون فٌعتبروا؟
 سبب النزول:

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم عن زٌد بن أسلم؛ لال: "لما نزلت: }لُْل هَُو اْلَمادِ  ُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ
: "ال ترجعوا بعدي -ملسو هيلع هللا ىلص  -أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا َوٌُِذٌَك بَْعَضكُْم{؛ لال رسول هللا 

نشهد أن ال إله إال هللا كفاراً ٌضرب بعضكم رلاب بعض بالسٌوؾ"، فمالوا: ونحن ٌا رسول هللا؟ 
: }اْنُظْر -تعالى-وأنن رسول هللا، لال: "نعم"، فمال بعض الناس: ال ٌكون هذا أبداً؛ فؤنزل هللا 

                                                             
 .5ٓٗ/2انظر: تفسٌر المنار: (ٔ)
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ُؾ اآْلٌَاِت لَعَلَُّهْم ٌَْفمَُهوَن ) ٌَْؾ نَُصّرِ ٌْكُْم بَِوِكٌٍل َ٘ٙك ( َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن َوهَُو اْلَحكُّ لُْل لَْسُت َعلَ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)({ "2َٙنبَإٍ ُمْستَمَرٌّ َوَسْوَؾ تَْعلَُموَن ) ( ِلكُلِّ ٙٙ)

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُْم{   لوله تعالى:}لُْل ُهَو اْلَماِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ
رسل علٌكم : هللا عز وجل هو المادر وحده على أن ٌ-أٌها الرسول-[، أي:" لل ٘ٙ]األنعام : 

ْجم أو الطوفان، وما أشبه ذلن، أو من تحت أرجلكم كالزالزل  عذابًا ِمن فولكم كالرَّ
 .(ٕ)والخسؾ"
 .(ٖ)أي: هو تعالى لادر على إرسال العذاب إلٌكم من كل جهة" لال السعدي:" 
ه من األصنام ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء العادلٌن بربهم ؼٌر لال الطبري:" 

واألوثان ، ٌا دمحم : إن الذي ٌنجٌكم من ظلمات البّر والبحر ومن كل كرب ، ثم تعودون 
لئلشران به ، هو المادر على أن ٌرسل علٌكم عذابًا من فولكم أو من تحت أرجلكم ، لشرككم به 

 .(ٗ)نه"، واّدعابكم معه إلًها آخر ؼٌره ، وكفرانكم نعمه ، مع إسباؼه علٌكم آالءه وِمنَ
أي: المادر على إنجابكم من الكرب، لادر على تعذٌبكم. ومعنى }من  لال المرطبً:" 

فولكم{: الرجم والحجارة والطوفان والصٌحة والرٌح، كما فعل بعاد وثمود ولوم شعٌب ولوم 
 .(٘)لوط ولوم نوح، }أو من تحت أرجلكم{ الخسؾ والرجفة، كما فعل بمارون وأصحاب مدٌن"

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت لوله وفً   ٌَْبعََث َعلَ تعالى:}لُْل هَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن 
 [، وجوه:٘ٙأَْرُجِلكُْم{ ]األنعام : 

أحدها : أن العذاب الذي من فولهم الرجم ، والذي من تحت أرجلهم الخسؾ ، لاله سعٌد بن 
، وابن (ٔٔ) وابن لتٌبة ،(ٓٔ)الطبري. واختاره (5)والسدي، (1)، وأبو مالن(2)، ومجاهد(ٙ)جبٌر
 .(ٕٔ)كثٌر

عن ابن زٌد فً لوله : " }لل هو المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا من فولكم أو من 

تحت أرجلكم { لال : كان ابن مسعود ٌصٌح وهو فً المجلس أو على المنبر : أال أٌها الناس ، 
المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا من فولكم{ ، لو جاءكم  إنه نزل بكم. إن هللا ٌمول : }لل هو

عذاب من السماء لم ٌبك منكم أحد، }أو من تحت أرجلكم{، لو خسؾ بكم األرض أهلككم ، لم 
 .(ٖٔ)ٌبك منكم أحد، }أو ٌلبسكم شٌعًا وٌذٌك بعضكم بؤس بعض{، أال إنه نزل بكم أسوأ الثبلث"

بمة السوء ، والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبٌد السوء ، والثانً : أن العذاب الذي من فولهم أ
 . (ٗٔ)لاله ابن عباس

 .(ٔ)والثالث : أن الذي من فولهم الطوفان ، والذي من تحت أرجلهم الرٌح ، حكاه علً بن عٌسى
 .(ٔ)عٌسى

                                                             
رلم  ٕٖٔٔ/ ٗفً "تفسٌره" ) حاتم أبً ،وابنٖٓٗ/ٔٔ(:ص21ٖٖٔالبٌان" ) فً "جامع الطبري أخرجه(ٔ)

 به. زٌد عن إسماعٌل بن ٌعموب نا البصري إسماعٌل بن المإمل طرٌك ( من2ٗٔ1
 الحفظ. سٌا هذا؛صدوق ومإمل ؛إلرساله، ضعٌؾ سند للنا: وهذا

 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٙٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2/5تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/ٔٔ(:صٖٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٔٗ/ٔٔنظر: تفسٌر الطبري:ا (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٗٔاخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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والرابع: أن العذاب الذي من فولهم طوارق السماء التً لٌست من أفعال العباد ألنها فولهم ، 
أرجلهم ما كان من أفعال العباد ألن األرض تحت أرجل جمٌعهم . أفاده والتً من تحت 

 .(ٕ)الماوردي
ْجم أو الطوفان، وما أشبه ذلن، والعذاب الذي من الخامس: أن العذاب الذي من فولهم : كالرَّ

 .(ٖ)تحت أرجلهم: كالزالزل والخسؾ
والصواب عندي ، لوُل من لال : عنى بالعذاب من فولهم ، الرجَم أو  لال الطبري:" 

الطوفان وما أشبه ذلن مما ٌنزل علٌهم من فوق رإوسهم ومن تحت أرجلهم ، الخسَؾ وما 
األرجل ، هو ذلن ، «تحت»و« فوق»أشبهه. وذلن أن المعروؾ فً كبلم العرب من معنى 
ذلن وجه صحٌح ، ؼٌر أن الكبلم إذا تُنُوزع  دون ؼٌره. وإن كان لما روي عن ابن عباس فً

فً تؤوٌله ، فحمله على األؼلب األشهر من معناه أحك وأولى من ؼٌره ، ما لم تؤت حجة مانعة 
 .(ٗ)من ذلن ٌجب التسلٌم لها"

وهو كما لال ابن جرٌر ، رحمه هللا ، وٌشهد له بالصحة لوله تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 
ًَ تَُموُر * أَْم أَِمْنتُْم َمْن فًِ السََّماِء أَْن ٌُْرِسَل أَأَِمْنتُْم َمْن فِ  ً السََّماِء أَْن ٌَْخِسَؾ بِكُُم األْرَض فَإِذَا ِه

ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر{ ]المل ٌَْؾ نَِذٌِر * َوَلمَْد َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فََك ٌْكُْم َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن َك  - ٙٔن : َعلَ
وذلن مذكور مع نظابره  ،(٘)«لٌكونن فً هذه األمة لَْذٌؾ وَخْسٌؾ وَمْسخٌ »وفً الحدٌث : [ ، 1ٔ

 .(ٙ)فً أمارات الساعة وأشراطها وظهور اآلٌات لبل ٌوم المٌامة"
ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِ   كُْم{، عن الحسن: }لُْل هَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ

 .(2)لال: هذه للمشركٌن"
ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم{: ألمة دمحم صلى هللا و  عن مجاهد: }لُْل هَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبَعَث َعلَ

 .(1)علٌه وسلم، فعفا عنهم"

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن عن جابر لال: "نزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص: }لُْل هَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن   ٌَْبَعَث َعلَ
فَْولِكُْم{، لال: أعوذ بوجهن"
(5). 

عن أبً الزبٌر لال : "لما نزلت هذه اآلٌة : }لل هو المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا و
من فولكم{، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أعوذ باهلل من ذلن ! لال :}أو من تحت أرجلكم{، لال : أعوذ 

 من ذلن، لال :}أو ٌلبسكم شٌعًا{، لال : هذه أٌسر ! ولو استعاذه ألعاذه"باهلل
(ٔٓ). 

عن سعد بن أبً ولاص: "سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، عن هذه اآلٌة: }لُْل هَُو اْلَماِدُر َعلَى أَْن ٌَْبَعَث  
ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلكُْم{، فمال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أما إنها كابنة، لم ٌؤت تؤوٌلها َعلَ

 .(ٔٔ)بعد"
ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن و  عن أبً العالٌة، عن أبً بن كعب: }لُْل هَُو اْلَماِدُر َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ

هم اثنتان بعد وفاة فَْولِكُْم{ إلى لوله: }َوٌُِذٌَك بَْعَضكُْم َبؤَْس بَْعٍض{، لال: فهن أربع خبلل، جاء من
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخمس وعشرٌن سنة: ألبسوا شٌعا، وأذٌك بعضهم بؤس بعض. وبمٌت اثنتان هما 

 .(ٕٔ)ال بد والعتان: الرجم، والخسؾ"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖ٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ( من حدٌث عبد هللا بن عمرو ، رضً هللا عنه.ٖٙٔ/ٕرواه أحمد فً مسنده )(٘)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٗ/ٔٔ(:ص22ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 (، ولال:"هذا حدٌث ؼرٌبجدا".ٖٙٙٓ. واخرجه الترمذي)5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٗٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ51أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت  وعن الحسن فً لوله:"  }لُْل هَُو اْلَماِدُر َعلَى أَْن ٌَْبَعَث َعلَ
لال: حبست عموبتها حتى عمل ذنبها، فما عمل ذنبها أرسلت  أَْرُجِلكُْم أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا{،

 .(ٔ)"عموبتها
هذه اآلٌة: }لُْل هَُو اْلمَاِدُر  امر بن عبد الرحمن، لال: "أن ابن عباس كان ٌمول فًعن ع 

ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم{: فؤبمة السوء" َعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ
(ٕ). 

}لُْل هَُو اْلمَاِدُر وعن حمزة بن إسماعٌل لال: "سمعت أبً ٌمول: ثنا أبو سنان فً لوله:  
ٌْكُْم َعذَابًا ِمْن فَْولِكُْم{  .(ٖ)": أشرافكم وأمراإكم، لالَعلَى أَْن ٌَْبعََث َعلَ

 .(ٗ)"لال ابن ابً حاتم:"وروي عن عمٌر بن هانً أنه لال: أمراء السوء
[، أي:" أو ٌخلط أمركم علٌكم فتكونوا فرًلا ٘ٙلوله تعالى:}أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا{ ]األنعام :  
 .(٘)متناحرة"
 .(ٙ)أو ٌخلطكم أهواء مختلفة وأحزابًا مفترلة" لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(2)من االلتباس علٌكم حتى تكونوا شٌعا أي فرلا مختلفٌن" لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)فرلا، واحدتها: شٌعة"« : شٌعا»ٌخلطهم، وهو من االلتباس، و لال ابو عبٌدة:" 
 .(5)أي : ٌجعلكم ملتبسٌن شٌعا فرلا متخالفٌن" لال ابن كثٌر:" 
أي: ٌلبس علٌكم أمركم، فحذؾ أحد المفعولٌن وحرؾ الجر، كما  لال المرطبً:" 

[ ، وهذا اللبس بؤن ٌخلط أمرهم فٌجعلهم مختلفً ٖلال:}َوإِذَا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم{ ]المطففٌن : 
 .(ٓٔ)األهواء"

ى ولد ورد فً الحدٌث المروي من طرق عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "وستفترق هذه األمة عل
لٌل فمن الناجٌة؟ لال: ما أنا علٌه »وفً رواٌة: . «ثبلث وسبعٌن فرلة ، كلها فً النار إال واحدة

 .(ٔٔ)رواه جماعة من األبمة«. وأصحابً

 [، وجوه من التؤوٌل:٘ٙلوله تعالى:}أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا{ ]األنعام : وفً  
 . (ٕٔ)أحدها : أنها : األهواء واالختبلؾ ، لاله ابن عباس

ولال ابن زٌد:"} أو ٌلبسكم شٌعًا{ : الذي فٌه الناس الٌوم من االختبلؾ ، واألهواء ، 
 .(ٖٔ)وسفن دماء بعضهم بعًضا"

 .(٘ٔ). وروي عن مماتل بن حٌان مثله(ٗٔ)ولال مجاهد:" األهواء المفترلة"
 .(ٔ)وعن السدي : "}أو ٌلبسكم شٌعًا{، لال : ٌفرق بٌنكم"

                                                             
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٖ55أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٗٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٓٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٔٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (2)
 .5ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
. ٕٙ/٘(:ص ٕٔٗٙح ) األمة هذه افتراق فً ماجاء باب اإلٌمان، كتاب فً ضعٌؾ بسند الترمذي رواه(ٔٔ)

(:ص 52٘ٗ-5ٙ٘ٗح ) السنة شرح باب السنة كتاب داود، أبً فً كما صحٌحه أخرى برواٌات ورد ولكنه
المسند  فً . وأحمدٕٖٔٔ/٘(:ص 55ٖٔح ) األمم افتراق باب الفتن، كتاب فً ماجه . وابن٘-ٗ/٘
، ٖٕٓرلم ) الصحٌحة األحادٌث سلسلة فً طرله األلبانً . وتتبع1ٕٔ/ٔالمستدرن  فً ،والحاكمٕٓٔ/ٗ

ٕٓٗ). 
 .ٕٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙ٘ٔ(، و)ٖٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر السند.ٖٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
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 .(ٕ)ختبلؾ ، لاله مجاهدوالثانً : أنها الفتن واال
والثالث: أي: ٌسلط علٌكم أتباعكم الذٌن كانوا أشٌاعكم ، فٌصٌروا لكم أعداء بعدما كانوا أولٌاء ، 

 .(ٖ)وهذا من أشد االنتمام أن ٌستعلً األصاؼر على األكابر . أفاده الماوردي
فمد لبسكم." شٌعا" ولٌل: معنى}ٌلبسكم شٌعا{ ٌموي عدوكم حتى ٌخالطكم وإذا خالطكم والرابع: 
 .(ٗ) معناه فرلا
ولٌل ٌجعلكم فرلا ٌماتل بعضكم بعضا، وذلن بتخلٌط أمرهم وافتراق أمرابهم على  والخامس:
 .(٘)طلب الدنٌا

عن لتادة : " }لل هو المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا{، اآلٌة. ذكر لنا أن رسول هللا 
فؤطالها ، فمال له بعض أهله : ٌا نبً هللا ، لمد صلٌّت صبلة ما كنت ملسو هيلع هللا ىلص َصلى ذات ٌوم الصبح 

تَصلٌها ؟ لال : إنها صبلةُ َرؼبة وَرهبة ، وإنً سؤلت ربًّ فٌها ثبلثًا ، سؤلته أن ال ٌسلط على 
ا من ؼٌرهم ، فٌهلكهم ، فؤعطانٌها. وسؤلته أن ال ٌسلط على أمتً السنة ، فؤعطانٌها.  أمتً عدوًّ

ًّ هللا صلى هللا  وسؤلته أن ال ٌلبسهم شًٌعا وال ٌذٌك بعضهم بؤس بعض ، فمنعنٌها. ذكر لنا أن نب
علٌه وسلم كان ٌمول : ال تزال طابفةٌ من أمتً ٌماتلون على الحك ظاهرٌن ، ال ٌضرهم من 

 .(ٙ)خذلهم ، حتى ٌؤتً أمر هللا"
ًٌّا عن الزهري فً لوله :}أو ٌلبسكم شٌعًا {، لال : "رالب خباب بن األ رّت ، وكان بدر

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌصلً ، حتى إذا فرغ ، وكان فً الصبح ، لال له : ٌا رسول هللا ، لمد رأٌتن  ، النب
تصلً صبلة ما رأٌتن صلٌت مثلها ؟ لال : أجل ، إنها صبلة َرَؼٍب وَرَهٍب ، سؤلت ربً ثبلث 

ال ٌهلكنا بما أهلن به األمم ، فؤعطانً.  خصال ، فؤعطانً اثنتٌن ، ومنعنً واحدة : سؤلته أن
ا ، فؤعطانً. وسؤلته أن ال ٌلبسنا شٌعًا ، فمنعنً" وسؤلته أن ال ٌسلط علٌنا عدوًّ
(2). 

عن شداد بن أوس ٌرفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أنه لال : إن هللا َزوى لً أخرج الطبري 

أمتً سٌبلػ ما ُزوي لً منها ، وإنً أعطٌت األرض حتى رأٌت مشارلها ومؽاربَها ، وإّن ملن 
الكنزٌن األحمَر واألبٌض ، وإنً سؤلت رّبً أن ال ٌهلن لومً بَسنٍَة عامة ، وأن ال ٌلبسهم شٌعًا 
، وال ٌذٌك بعضهم بؤس بعض ، فمال : ٌا دمحم ، إنً إذا لضٌت لضاًء فإنه ال ٌرّد ، وإنً 

ا ممن سواهم فٌهلكهم بعامة ،   أعطٌتن ألمتن أن ال أهلكهم بسنة عامة ، وال أسلِّط علٌهم عدوًّ
حتى ٌكون بعضهم ٌهلن بعًضا ، وبعضهم ٌمتل بعًضا ، وبعضهم ٌسبً بعًضا. فمال النبً صلى 
هللا علٌه وسلم : إنً أخاؾ على أمتً األبمة المضلٌن ، فإذا وضع السٌؾ فً أمتً ، لم ٌُرفع 

 .(1)عنهم إلى ٌوم المٌامة"
ار لال : سمعت جابر بن عبد هللا ٌمول : "لما نزلت على النبً صلى عن عمرو بن دٌن

هللا علٌه وسلم : } لل هو المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا من فولكم{، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أعوذ 
ال : هذه بوجهن، }أو من تحت أرجلكم{، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أعوذ بوجهن، }أو ٌلبسكم شٌعًا{، ل

 .(5)أهون"
عن نافع بن خالد الخزاعً ، عن أبٌه : "أّن النبً ملسو هيلع هللا ىلص صلى صبلة خفٌفة تامة الركوع 
والسجود ، فمال : لد كانت صبلة رؼبة ورهبة ، فسؤلت هللا فٌها ثبلثًا ، فؤعطانً اثنتٌن ، وبمً 

، فؤعطانٌها. وسؤلت هللا أن ال ٌسلِّط  واحداة. سؤلت هللا أن ال ٌصٌبكم بعذاب أصاب به َمن لبلكم

                                                                                                                                                                               
 .5ٔٗ/ٔٔ(:صٕٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2/5انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٓٔ(،و)2ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٙٔتفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٕٖٖٔي)أخرجه الطبر (5)
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ا ٌستبٌح بٌضتكم ، فؤعطانٌها. وسؤلته أن ال ٌلبسكم شٌعًا وٌذٌك بعضكم بؤس بعض ،  علٌكم عدوًّ
فمنعنٌها لال أبو مالن : فملت له : أبون سمع هذا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فمال : نعم ، سمعته ٌحدث 

 .(ٔ)ً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"بها الموم أنه سمعها ِمن ف
عن أبً العالٌة لال : "لما جاء جبرٌل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره بما ٌكون فً أمته من الفرلة 

 .(ٕ)واالختبلؾ ، فشك ذلن علٌه ، ثم دعا فمال : اللهم أظهر علٌهم أفضلهم بمٌة"
الٌاء، أي: ٌجللكم العذاب وٌعمكم به، بضم « أو ٌلبسكم»روي عن أبً عبد هللا المدنً:

 .(ٖ)وهذا من اللبس بضم األول، ولراءة الفتح من اللبس
 .(ٗ)[، أي:" وٌمتل بعضكم بعًضا"٘ٙلوله تعالى:}َوٌُِذٌَك بَْعَضكُْم بَؤَْس بَْعٍض{ ]األنعام :  
تكفٌر البعض للبعض حتى ٌتماتلوا، كما جرى للخوارج حٌن خرجوا  لال الشاطبً:" 
 .(٘)أهل السنة والجماعة" على

 .(ٙ)بالمتال والحرب" لال ابن لتٌبة:أي:" 
 .(2)ٌعنً: السٌوؾ المختلفة، ٌمتل بعضكم بعضا" لال البؽوي:" 
 .(1)ٌعنً : بمتل بعضكم بٌد بعض" لال الطبري:" 
 .(5)ٌمول: ٌمتل بعضكم بعضا فبل ٌبمى منكم أحد إال للٌل" لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)ضكم على بعض بالعذاب والمتل"ٌسلط بعلال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)لال نوؾ:" هً وهللا للرجال بؤٌدٌها الحراب، ٌطعن بها حواصلهم"

أي: فً الفتنة، ولتل بعضكم بعضا،  فاحذروا من اإللامة على معاصٌه،  لال السعدي:" 
فٌصٌبكم من العذاب ما ٌتلفكم وٌمحمكم، ومع هذا فمد أخبر أنه لادر على ذلن. ولكن من رحمته، 
أن رفع عن هذه األمة العذاب من فولهم بالرجم والحصب، ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسؾ، 

بؤن أذاق بعضهم بؤس بعض، وسلط بعضهم على بعض، عموبة  ولكن عالب من عالب منهم،

 .(ٕٔ)عاجلة ٌراها المعتبرون، وٌشعر بها العالمون "
ٌَاِت{ ]األنعام :   ُؾ اآْل ٌَْؾ نَُصّرِ  -أٌها الرسول-[، أي:" انظر ٘ٙلوله تعالى:}اْنظُْر َك

ع حججنا الواضحات لهإالء المشركٌن" كٌؾ نُنّوِ
(ٖٔ). 

 .(ٗٔ)بٌن لهم الحجج والدالالت"أي: ن لال المرطبً:" 
َها " لال ابن كثٌر:"  أي : نبٌنها ونوضحها ونُِمرُّ

(ٔ٘). 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : انظر ، ٌا دمحم ، بعٌن للبن إلى تردٌدنا  لال الطبري:" 

حججنا على هإالء المكذبٌن بربّهم الجاحدٌن نعمه ، وتصرٌفناها فٌهم"
(ٔٙ). 

                                                             
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٗ/ٔٔ(:2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٓ/ٔاالعتصام: (٘)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗٔٙاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗٔ2اخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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انظر ٌا دمحم }كٌؾ نصرؾ اآلٌات{ ٌعنً: العبلمات فً أمور شتى من  ل مماتل:"لا 
 .(ٔ)ألوان العذاب"
ُؾ اآلٌَاِت{ أي: ننوعها، ونؤتً بها على أوجه كثٌرة وكلها دالة  لال السعدي:"  }نَُصّرِ
 .(ٕ)على الحك"
 .(ٖ)ٌفهمون فٌعتبروا"[، أي:" لعلهم ٘ٙلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَْفمَُهوَن{ ]األنعام :  
 .(ٗ)عن هللا فٌخافوه وٌوحدوه" لال مماتل:" 
 .(٘)أي : ٌفهمون وٌتدبرون عن هللا آٌاته وحججه وبراهٌنه" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول : لٌفمهوا ذلن وٌعتبروه فٌذّكروا وٌزدجروا عما هم علٌه ممٌمون  لال الطبري:" 

صنام ، والتكذٌب بكتاب هللا تعالى ذكره ورسوله مما ٌسخطه هللا منهم ، من عبادة األوثان واأل
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص"

أي: ٌفهمون ما خلموا من أجله، وٌفمهون الحمابك الشرعٌة، والمطالب  لال السعدي:" 
 .(2)اإللهٌة"
 .(1)ٌرٌد بطبلن ما هم علٌه من الشرن والمعاصً" لال المرطبً:" 
 لال : سؤلت ربًّ أربعًا ، فؤعطٌت ثبلثًا ومنعت واحداة : عن الحسن : "أّن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ا من ؼٌرهم ٌستبٌح بٌضتهم ، وال ٌسلط علٌهم جوًعا ، وال  سؤلته أن ال ٌسلط على أمتً عدوًّ
ٌجمعهم على ضبللة ، فؤعطٌتهن وسؤلته أن ال ٌلبسهم شٌعًا وٌذٌك بعضهم بؤس بعض ، 

 .(5)فمنعُت"
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنً سؤلت ربً خصاال فؤعطانً ثبلثًا ومنعنً  عن السدي لال : لال رسول 

ا من  واحدة : سؤلته أن ال تكفر أمتً صفمة واحدة ، فؤعطانٌها. وسؤلته ال ٌُظهر علٌهم عدوًّ
ؼٌرهم ، فؤعطانٌها. وسؤلته أن ال ٌعذبهم بما عذب به األمم من لبلهم ، فؤعطانٌها. وسؤلته أن ال 

 .(ٓٔ)بٌنهم ، فمنعنٌها" ٌجعل بؤسهم
عن أبً بكر ، عن الحسن، لال : "لما نزلت هذه اآلٌة ، لوله : }وٌذٌك بعضكم بؤس 
بعض{، لال الحسن : ثم لال لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌُشهده علٌهم : }انظر كٌؾ نصرؾ اآلٌات لعلهم 

ن ال ٌرسل علٌهم عذابًا من فولهم أو من تحت ٌفمهون{، فمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتوضؤ ، فسؤل ربه أ
أرجلهم ، وال ٌلبس أمته شٌعًا وٌذٌك بعضهم بؤس بعض كما أذاق بنً إسرابٌل ، فهبط إلٌه 
جبرٌل علٌه السبلم فمال : ٌا دمحم ، إنن سؤلت ربن أربعًا ، فؤعطان اثنتٌن ومنعن اثنتٌن : لن 

تؤصلهم ، فإنهما عذابان لكل أمة اجتمعت على ٌؤتٌهم عذاب من فولهم ، وال من تحت أرجلهم ٌس
تكذٌب نبٌها ورّدِ كتاب ربها ، ولكنهم ٌلبسهم شٌعًا وٌذٌك بعضهم بؤس بعض ،  وهذان عذابان 
ا نَْذَهبَنَّ ِبَن  ألهل اإللرار بالكتاب والتصدٌك باألنبٌاء ، ولكن ٌعذبون بذنوبهم ، وأوحً إلٌه : فَإِمَّ

ُموَن ، ٌمول : من أمتن } أَْو نُِرٌَنََّن الَِّذي َوَعْدنَاهُْم { من العذاب وأنت حً } فَإِنَّا فَإِنَّا ِمْنُهْم ُمْنتَمِ 
ٌِْهْم ُمْمتَِدُروَن { ]سورة الزخرؾ :  [. فمام نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص فراجع ربه ، فمال : أّي مصٌبة ٕٗ،  َٔٗعلَ

ٌه : } الم أََحِسَب النَّاُس أَْن ٌُتَْركُوا أَْن أشّد من أن أرى أمتً ٌعذب بعضها بعًضا! وأوحً إل
ُ الَِّذٌَن َصَدلُو ا َولٌََْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌَِن { ، ٌَمُولُوا آَمنَّا َوهُْم ال ٌُْفتَنُوَن َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فَلٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

                                                             
 .ٙٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٗٔالطبري) أخرجه (ٓٔ)
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خّص دون األمم بالفتن ، وأنها ستبلى كما [ ، فؤعلمه أن أمته لم تٖ،  ٔ]سورة العنكبوت : 
ا تُِرٌَنًِّ َما ٌُوَعُدوَن َرّبِ فَبل تَْجعَْلنًِ فًِ اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌنَ   ابتلٌت األمم. ثم أنزل علٌه : } لُْل َرّبِ إِمَّ

[ ، فتعّوذ نبً هللا ، فؤعاذه هللا ، لم ٌَر من أمته إال الجماعة 5ٗ،  5ٖ{ ]سورة المإمنون : 
أللفة والطاعة. ثم أنزل علٌه آٌة حذّر فٌها أصحابه الفتنة ، فؤخبره أنه إنما ٌَُخّص بها ناٌس وا

َ َشدِ  ةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ٌُد منهم دون ناس ، فمال : } َواتَّمُوا فِتْنَةً ال تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّ
فخّص بها ألواًما من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعده ، وعصم بها [ ، ٕ٘اْلِعمَاِب { ، ]سورة األنفال : 

 .(ٔ)ألواًما"
 واختلؾ أهل التؤوٌل فً نزول هذه اآلٌة على ثبلثة ألوال :

،  وابن (ٕ)أحدها : عنً بها المسلمون من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وفٌهم نزلت، وهذا لول عبدهللا بن مسعود
 . (1)، والسدي(2)، وأبً العالٌة(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)، والحسن(ٖ)وابن عباس

لال لتادة:" ذكر لنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َصلى ذات ٌوم الصبح فؤطالها ، فمال له بعض أهله 
: ٌا نبً هللا ، لمد صلٌّت صبلة ما كنت تَصلٌها ؟ لال : إنها صبلةُ َرؼبة وَرهبة ، وإنً سؤلت 

ا من ؼٌرهم ، فٌهلكهم ، فؤعطانٌها. وسؤلته أن ربًّ فٌها ثبل ثًا ، سؤلته أن ال ٌسلط على أمتً عدوًّ
ال ٌسلط على أمتً السنة ، فؤعطانٌها، وسؤلته أن ال ٌلبسهم شٌعًا وال ٌذٌك بعضهم بؤس بعض ، 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : ال تزال طابفةٌ من أمتً ٌمات لون على الحك ظاهرٌن فمنعنٌها. ذكر لنا أن نب
 .(5)، ال ٌضرهم من خذلهم ، حتى ٌؤتً أمر هللا"

واختاره المرطبً، ولال:" وهو الصحٌح، فإنه المشاهد فً الوجود، فمد لبسنا العدو فً 
دٌارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة المستولٌة علٌنا بمتل بعضنا بعضا واستباحة 

 .(ٓٔ)باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن"بعضنا أموال بعض نعوذ 
، وبه لال (ٔٔ)والمول الثانً : أنها نزلت فً المشركٌن ، وهذا لول الحسن فً رواٌة أخرى

 .(ٕٔ)بعض المتؤخرٌن 
عن حفص بن سلٌمان ، عن الحسن فً لوله : }لل هو المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا  

للمشركٌن ، }أو ٌلبسكم شٌعا وٌذٌك بعضكم بؤس  من فولكم أو من تحت أرجلكم {، لال : هذا
 .(ٖٔ)بعض{، لال : هذا للمسلمٌن"

 .(ٗٔ)أنها عامة فً المسلمٌن والكفار. ذكره المرطبًوالثالث: 
لال الطبري:" والصواب من المول عندي أن ٌمال : إّن هللا تعالى ذكره توعَّد بهذه اآلٌة  

خاطَب بها ، ألنها بٌن إخبار عنهم وخطاب لهم ، أهَل الشرن به من عبدة األوثان ، وإٌاهم 
وذلن أنها تتلو لوله : }لل ٌنجٌكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرًعا وُخْفٌة لبن أنجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرٌن لل هللا ٌنجٌكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون{، وٌتلوها لوله : 

أن ٌكون المإمنون كانوا به مكذبٌن ، فإذا كان ؼٌر }وكذب به لومن وهو الحك{. وؼٌر جابز 

                                                             
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔ، و)1ٕٗ-2ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔٔ(:صٕٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٙٔ، و)ٕٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓٔ-2/5تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٔٔ(:ص25ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ/ٔٔ(:ص25ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)



ٕ2٘ 
 

جابز أن ٌكون ذلن كذلن ، وكانت هذه اآلٌة بٌن هاتٌن اآلٌتٌن ، كان بٌّنًا أن ذلن وعٌٌد لمن تمّدم 
وصؾ هللا إٌاه بالشرن ، وتؤخر الخبر عنه بالتكذٌب ال لمن لم ٌجر له ذكر. ؼٌر أن ذلن وإن 

بذلن كلَّ من سلن سبٌلهم من أهل الخبلؾ على هللا وعلى رسوله كان كذلن ، فإنه لد عم وعٌُده 
 ، والتكذٌب بآٌات هللا من هذه وؼٌرها.

سؤلت ربً ثبلثًا ، فؤعطانً اثنتٌن »وأما األخبار التً روٌت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال :
ن ذكرُت من المشركٌن ، ، فجابز أن هذه اآلٌة نزلت فً ذلن الولت وعًٌدا لم«، ومنعنً واحدة

ومن كان على منهاجهم من المخالفٌن ربهم ، فسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن ٌعٌذ أمته مما ابتلى به 
األمم الذٌن استوجبوا من هللا تعالى ذكره بمعصٌتهم إٌاه هذه العموبات ، فؤعاذهم بدعابه إٌاه 

من هذه الخبلل األربع من العموبات أؼلظها ،  ورؼبته إٌاه ، من المعاصً التً ٌستحمون بها
 ولم ٌُعذهم من ذلن ما ٌستحمون به اثنتٌن منها.

وأما الذٌن تؤّولوا أنه عنً بجمٌع ما فً هذه اآلٌة هذه األمة ، فإنً أراهم تؤّولوا أن فً 
هذه األمة من سٌؤتً من معاصً هللا وركوب ما ٌُسخط هللا ، نحو الذي ركب َمن لبلهم من األمم 
،  السالفة ، من خبلفه والكفر به ، فٌحّل بهم مثل الذي حّل بمن لبلهم من المثبلت والنممات

جاء منهن اثنتان بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخمس وعشرٌن »وكذلن لال أبو العالٌة ومن لال بموله : 
سٌكون »، وذلن أنه ُروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : «سنة. وبمٌت اثنتان ، الخسؾ والمسخ 
ٌتون على لهو ولعب ، ثم ،  وأن لوًما من أمته سٌب(ٔ)«فً هذه األمة خسؾ ومسخ ولذؾ

، وذلن إذا كان ، فبل شن أنه نظٌر الذي فً األمم الذٌن عتوا على (ٕ)ٌصبحون لردة وخنازٌر
 : ًّ لل هو »ربهم فً التكذٌب وجحدوا آٌاته. ولد روي نحو الذي روي عن أبً العالٌة ، عن أب

ٌلبسكم شٌعًا " ، لال : أربع المادر على أن ٌبعث علٌكم عذابًا من فولكم أو من تحت أرجلكم أو 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بخمس  ِخبلل ، وكلهن عذاب ، وكلهن والٌع لبل ٌوم المٌامة ، فمضت اثنتان بعد وفاة النب

وعشرٌن سنة ، ألبسوا شًٌعا ، وأذٌك بعضهم بؤس بعض. وثنتان والعتان ال محالة : الخسؾ 
 .(ٗ)."(ٖ)«والرجم
 الفوابد:
 -رسوله  -تعالى  -ى أن ٌؤخذ عباده بعذاٍب ٌحٌط بهم، إذ أمر هللا هللا تعالى لادر عل -ٔ

ٌْكُْم َعذَاًبا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ؾ الناس عذابه وانتمامه، فمال:} }لُْل هَُو اْلمَاِدُر َعلَى أَْن ٌَْبَعَث َعلَ أن ٌخّوِ
 َوٌُِذٌَك بَْعَضكُْم بَاَس بَْعض{. ِمْن فَْولِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرجلَّكُْم أَْو ٌَْلبَِسكُْم ِشٌَعًا

"أنه لادر على كل شًء، أراده: ال ٌعترضه عجز بمعنى «: المادر»من اسمابه تعالى: -ٕ
 .(٘)وال فتور"

 التحذٌر من االختبلؾ المفضً إلى االنمسام والتكتل. -ٖ
 الرجوع إلى هللا تعالى النتماء العموبات والمصابب.  -ٗ
مصابب الدنٌا فإنها تكفر كما تواترت بذلن النصوص، وٌإخذ من لوله:} ومنها: أن  -٘

أوٌلبسكم شٌعا وٌذٌك بعضكم بؤس بعض{، فهذا أمر ال بد منه لؤلمة عموما، والصحابة 

                                                             
 هذا حدٌث عابشة ، رواه الترمذي فً الفتن بإسناده ، ونصه : (ٔ)

" عن عابشة لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌكون فً آخر هذه األمة خسٌؾ وَمْسٌخ ولَْذٌؾ. لالت : للت : ٌا رسول 
ن وفٌنا الصالحون ؟ لال : نعم ، إذا ظهر الَخبَُث " ، لال الترمذي : " هذا حدٌٌث ؼرٌٌب من حدٌث هللا ، أنهل

عابشة ، ال نعرفه إال من هذا الوجه. وعبد هللا بن عمر ، تكلم فٌه ٌحٌى بن سعٌد من لبل حفظه " ٌعنً راوي 
 ن عابشة ".الخبر : " عبد هللا بن عمر ، عن عبٌد هللا ، عن الماسم بن دمحم ، ع

( من حدٌث أبً مالن وأبً عامر األشعري لال : " لال رسول هللا 5ٗ - 2ٗ:  ٓٔروى البخاري )الفتح (ٕ)
َلم ملسو هيلع هللا ىلص : لٌكونن من أُمتً لوٌم ٌستِحلُّون الِحِر )أي : الزنا( والحرٌر والخمر والمعازؾ ، ولٌزلنَّ ألواٌم إلى جنب عَ 

، فٌؤتٌهم رجٌل لحاجته ، فٌمولون : ارجع إلٌنا ؼًدا! فٌبٌِّتهم هللا تعالى وٌضع العَلَم ،  ، تروح علٌهم سارحةٌ لهم
 وٌمسخ آخرٌن ِلردةً وخنازٌر إلى ٌوم المٌامة " .

 .ٕٖٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٗ-ٖٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (٘)
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رضً هللا عنهم كانوا ألل فتنا من سابر من بعدهم فإنه كلما تاخر العصر عن النبوة كثر 
فة عثمان بدعة ظاعرة فلما لتل وتفرق الناس التفرق والخبلؾ ولهذا لم ٌحدث فً خبل

حدثت بدعتان متمابلتان بدعة الخوارج المكفرٌن لعلً وبدعة الرافضة المدعٌن إلمامته 
 وعصمته أو نبوته أو إالهٌته. 

ثم لما كان فً آخر عصر الصحابة فً إمارة ابن الزبٌر وعبد الملن حدثت 
 بدعة المرجبة والمدرٌة.

عصر التابعٌن فً أواخر الخبلفة األموٌة حدثت بدعة  ثم لما كان فً أول
 الجهمٌة والمشبهة الممثلة.

 ولم ٌكن علً عهد الصحابة شًء من ذلن.
وكذلن فتن السٌؾ فإن الناس كانوا فً والٌة معاوٌة رضً هللا عنه متفمٌن 
ٌؽزون العدو فلما مات معاوٌة لتل الحسٌن وحوصر ابن الزبٌر بمكة ثم جرت فتنة 

ة بالمدٌنة ثم لما مات ٌزٌد جرت فتنة بالشام بٌن مروان والضحان بمرج راهط ثم الحر
وثب المختار على ابن زٌاد فمتله وجرت فتنة ثم جاء مصعب بن الزبٌر فمتل المختار 
وجرت فتنة ثم ذهب عبد الملن إلى مصعب فمتله وجرت فتنة وأرسل الحجاج إلى ابن 

نة ثم لما تولى الحجاج العراق خرج علٌه دمحم بن الزبٌر فحاصره مدة ثم لتله وجرت فت
 األشعث مع خلك عظٌم من العراق وكانت فتنة كبٌرة.

 .-رضً هللا عنه-فهذا كله بعد موت معاوٌة
ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان ولتل زٌد بن علً بالكوفة ولتل خلك كثٌر 

 آخرون. 
ول وصفها فلم ٌكن ثم لام أبو مسلم وؼٌره بخراسان وجرت حروب وفتن ٌط

من ملون المسلمٌن ملن خٌرا من معاوٌة وال كان الناس فً زمان ملن من الملون خٌرا 
منهم فً زمن معاوٌة إذا نسبت أٌامه إلى أٌام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أٌام أبً بكر 

 وعمر ظهر التفاضل، ومعاوٌة على ذنوبه لم ٌؤت بعده مثله ملن.
 .(ٔ)أصبحتم فً مثل عمل معاوٌة لمال أكثركم هذا المهدي"فعن لتادة لال: "لو 

 .(ٕ)وعن مجاهد أنه لال: "لو رأٌتم معاوٌة لملتم هذا المهدي"
وعن الزهري لال: "عمل معاوٌة بسٌرة عمر بن الخطاب سنٌن ال ٌخرم منها 

 .(ٖ)شٌباً"
أدركتم وعن األعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزٌز وعدله فمال :"فكٌؾ لو 

 .(ٗ)معاوٌه؟ لالوا: ٌا أبا دمحم ٌعنً فً حلمه؟ لال: ال وهللا، أال بل فً عدله"
وسبل المعافى معاوٌة أفضل أو عمر بن عبد العزٌز؟ فمال: )كان معاوٌة أفضل 

 .(٘)من ستمابه مثل عمر بن عبد العزٌز"
 واآلثار عن السلؾ فً ذلن كثٌرة، وإنما سمت هنا بعضها.

العلماء المحممون فً السٌر والتارٌخ،  -رضً هللا عنه  -عاوٌة كما أثنى على م
 ونماد الرجال:

ومعاوٌة خال المإمنٌن، وكاتب وحً هللا، وأحد »ٌمول ابن لدامة الممدسً: 
 .(ٙ)« -رضً هللا تعالى عنهم-خلفاء المسلمٌن 

                                                             
 .1ٖٗ/ٔالسنة  فً الخبلل أخرجه(ٔ)
 .2ٖٔ/1والنهاٌة  البداٌة فً كثٌر ابن المصدرنفسه. وأورده(ٕ)
 .صحٌح المحمك: إسناده ،ولالٗٗٗ/ٔالسنة  فً الخبلل أخرجه(ٖ)
 .2ٖٗ/ٔالسنة  فً الخبلل أخرجه(ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالمصدرنفسه (٘)
 .ٖٖص:الرشاد سبٌل إلى الهادي االعتماد لمعة(ٙ)
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واتفك العلماء على أن معاوٌة أفضل ملون هذه »ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: 
 .(ٔ)«ألمة، فإن األربعة لبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملون، كان ملكه ملكاً ورحمةا

فلم ٌكن من ملون المسلمٌن خٌر من معاوٌة، وال كان الناس فً زمان »ولال:  
 .(ٕ)« ملن من الملون خٌراً منهم فً زمان معاوٌة
لرعاٌا على وأجمعت ا: »-رضً هللا عنه  -ولال ابن كثٌر فً ترجمة معاوٌة 

بٌعته فً سنة إحدى وأربعٌن ... فلم ٌزل مستمبلً باألمر فً هذه المدة إلى هذه السنة 
التً كانت فٌها وفاته، والجهاد فً ببلد العدو لابم، وكلمة هللا عالٌة، والؽنابم ترد إلٌه 

 .(ٖ)«من أطراؾ األرض، والمسلمون معه فً راحة وعدل، وصفح وعفو
 

 المرآن
ٌْكُْم بَِوِكٌٍل )}َوَكذ َب   [ٙٙ({ ]األنعام : ٙٙبِِه لَْوُمَن َودَُو اْلَحكُّ لُْل لَْسُت َعلَ
 التفسٌر:

وكذَّب بهذا المرآن الكفاُر ِمن لومن أٌها الرسول، وهو الكتاب الصادق فً كل ما جاء به. لل 
 لهم: لست علٌكم بحفٌظ وال رلٌب، وإنما أنا رسول هللا أبلؽكم ما أرسلت إلٌكم.

{ ]األنعام : ل  [، أي:" وكذَّب بهذا المرآن الكفاُر ٙٙوله تعالى:}َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن َوهَُو اْلَحكُّ
 .(ٗ)ِمن لومن أٌها الرسول، وهو الكتاب الصادق فً كل ما جاء به"

 .(٘)ٌمول : كذبت لرٌش بالمرآن ، وهو الحك" لال السدي:"
{ الذي ال مرٌة فٌه، وال شن  }َوَكذََّب بِِه{ أي: بالمرآن لال السعدي:"  }لَْوُمَن َوُهَو اْلَحكُّ
 .(ٙ)ٌعترٌه"
 .(2)أي: بالمرآن، ولٌل: بالعذاب" لال البؽوي:" 

أي : بالمرآن الذي جبتهم به ، والهدى والبٌان. } لَْوُمَن { ٌعنً : لرٌشا  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)} َوهَُو اْلَحكُّ { أي : الذي لٌس وراءه حك"

وكذب ، ٌا دمحم ، لومن بما تمول وتخبر وتوعد من الوعٌد، والوعٌُد  الطبري:ٌمول"لال  
الذي أوعدناهم على ممامهم على شركهم : من بعث العذاب من فولهم ، أو من تحت أرجلهم ، أو 
لبسهم شٌعًا ، وإذالة بعضهم بؤس بعض }الحك{الذي ال شن فٌه أنه والع إن هم لم ٌتوبوا وٌنٌبوا 

 .(5)علٌه ممٌمون من معصٌة هللا والشرن به ، إلى طاعة هللا واإلٌمان به"مما هم 
ٌْكُْم بَِوِكٌٍل{ ]األنعام :   [، أي:" . لل لهم: لست علٌكم بحفٌظ ٙٙلوله تعالى:}لُْل لَْسُت َعلَ

 .(ٓٔ)وال رلٌب، وإنما أنا رسول هللا أبلؽكم ما أرسلت إلٌكم"
 .(ٔٔ)"، فالحفٌظ « الوكٌل»وأما  لال السدي:"

ٌمول : لل لهم ، ٌا دمحم ، لست علٌكم بحفٌظ وال رلٌب ، وإنما رسول  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)أبلؽكم ما أرسلت به إلٌكم "

                                                             
 .21ٗ/ٗالفتاوى  مجموع(ٔ)
 .ٕٖٕ/ٙالسنة  منهاج(ٕ)
 .ٕٕٔ/1والنهاٌة  البداٌة(ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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برلٌب، ولٌل: بمسلط ألزمكم اإلسبلم شبتم أو أبٌتم، إنما أنا  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٔ)رسول"
كموله } َولُِل اْلَحكُّ ِمْن أي : لست علٌكم بحفٌظ ، ولست بموكل بكم ،  لال ابن كثٌر:" 

[ أي : إنما علً الببلغ ، وعلٌكم السمع 5َٕربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر { ]الكهؾ : 
 .(ٕ)والطاعة ، فمن اتبعنً ، سعد فً الدنٌا واآلخرة ، ومن خالفنً ، فمد شمً فً الدنٌا واآلخرة"

 .(ٕ)واآلخرة"
ٌْكُْم بَِوِكٌٍل{ أحفظ أعمالكم، وأجازٌكم علٌها، وإنما أنا منذر  لال السعدي:"  }لُْل لَْسُت َعلَ
 .(ٖ)ومبلػ"
 الفوابد:
ل على هذا النبً الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص هو الحك من من فوابد اآلٌة:  -ٔ شهادة هللا بؤن هذا المرآن المنزَّ

 َب بِِه َلْوُمَن َوهَُو اْلَحكُّ {.، حٌث سّمى هللا تعالى المرآن حماً، فمال:}َوَكذَّ (ٗ)هللا
أن الكفر باعتبار الباعث الملب هو التكذٌب الذي ٌنافً التصدٌك الملبً وٌضاده،  -ٕ

والتكذٌب معناه النسبة إلى الكذب، لال تعالى: }َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن َوهَُو اْلَحُك{، ومنه لوله: 
[، ولال: }الَِّذٌَن 5ٗاْلعَذَاُب بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن{ ]األنعام :  }َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا ٌََمسُُّهمُ 

 [.2َٓكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلَنا بِِه ُرسُلَنَا فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ ]ؼافر : 
ذّم بعضهم العرب لموله:}َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن{، وجوابه: إن كل العرب لم ٌكذبوا، فموم من  -ٖ

 العرب لد صدلوا.
 

 المرآن
 [1ٙ({ ]األنعام : 1ٙ}ِلكُّلِ نَبٍَإ ُمْستَمَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
أٌها -لكل خبر لرار ٌستمر عنده، ونهاٌة ٌنتهً إلٌها، فٌتبٌَّن الحك من الباطل، وسوؾ تعلمون 

 عالبة أمركم عند حلول عذاب هللا بكم. -الكفار
{ ]األنعام : لوله تعالى:}ِلُكّلِ   [، أي:" لكل خبر لرار ٌستمر عنده، ونهاٌة 2ٙنَبَإٍ ُمْستَمَرٌّ

ٌنتهً إلٌها، فٌتبٌَّن الحك من الباطل"
(٘). 

 .(ٙ)أي: ولت ٌستمر فٌه، وزمان ال ٌتمدم عنه وال ٌتؤخر" لال السعدي:" 
أي: ألخذكم باإلٌمان على جهة الحرب، واضطراركم إلٌه ومماتلتكم علٌه،  لال الزجاج:" 

 .(2)}مستمر{، أي ولت"
ٌمول : لكل خبر مستمر ،  ٌعنً: لرار ٌستمّر عنده ، ونهاٌة ٌنتهً إلٌه ،  لال الطبري:" 

 .(1)فٌتبٌن حمه وصدله ، من كذبه وباطله"
أي : لكل خبر ولوع ، ولو بعد حٌن ، كما لال : } َولَتَْعلَُمنَّ نَبَؤَهُ بَْعَد ِحٌٍن  لال ابن كثٌر:" 
[، وهذا تهدٌد ووعٌد أكٌد ؛ ولهذا لال 2ٖ[ ، ولال } ِلُكّلِ أََجٍل ِكتَاٌب { ]الرعد : 11{ ]ص : 

 .(5)بعده : } َوَسْوَؾ تَْعلَُموَن {"

                                                             
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ 2البٌان: أضواءانظر:  (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕمهعانً المرآن: (2)
 .ٖٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .21ٕ-22ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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حمٌمة ومنتهى ٌنتهً إلٌه فٌتبٌن صدله من خبر من أخبار المرون،  لال البؽوي:أي:لكل" 
 .(ٔ)كذبه وحمه من باطله، إما فً الدنٌا وإما فً اآلخرة"

لكل خبر حمٌمة، أي لكل شً ولت ٌمع فٌه من ؼٌر تمدم وتؤخر.  لال المرطبً:أي:" 
 .(ٕ)ولٌل: أي لكل عمل جزاء"

 .(ٖ)عن ابن عباس لوله : " }لكل نبؤ مستمر{، ٌمول : حمٌمة"
فعل وحمٌمة ، ما كان منه فً الدنٌا  {"لكل نبؤ مستمر:}-أٌضا -اٌة اخرى عنهوفً رو

 .(ٗ)وما كان منه فً اآلخرة"
 .(٘)} لكل نبؤ مستمر{، لكل نبؤ حمٌمة ، إما فً الدنٌا وإما فً اآلخرة" وعن مجاهد:"
وأما }لكل نبؤ مستمر{، فكان نبؤ المرآن استمر ٌوم بدر بما كان ٌَِعدهم من  ولال السدي:"

 .(ٙ)العذاب"
ٌمول لكل حدٌث حمٌمة ومنتهى ٌعنى: العذاب منه فً الدنٌا وهو المتل ببدر،  لال مماتل:" 

 .(2)ومنه فً اآلخرة نار جهنم"
عرفونه. وما كان منه ولال الكلبً: " لكل لول أو فعل حمٌمة ما كان منه فً الدنٌا فست

 .(1)فً اآلخرة فسوؾ ٌبدو لهم "
عالبة  -أٌها الكفار-[، أي:" وسوؾ تعلمون 2ٙلوله تعالى:}َوَسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ]األنعام :  

 .(5)أمركم عند حلول عذاب هللا بكم"
 .(ٓٔ)أي: "ما توعدون به من العذاب" لال السعدي: 
ا المكذبون بصحة ما أخبركم به من وعٌد هللا ٌمول : وسوؾ تعلمون ، أٌه لال الطبري:" 

إٌاكم ، أٌها المشركون ، حمٌمته عند حلول عذابه بكم ،  فرأوا ذلن وعاٌنوه ، فمتلهم ٌومبذ بؤٌدي 
 .(ٔٔ)أولٌابه من المإمنٌن "

جابز أن ٌكون وعدهم بعذاب اآلخرة، وجابز أن ٌكون وعدهم بالحرب،  لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)أو أبوا، إال أن ٌعطً أهل الكتاب الجزٌة" وأخذهم باإلٌمان شاءوا

لال الطبري:"وكان الحسن ٌتؤّول فً ذلن أنه الفتنة التً كانت بٌن أصحاب رسول هللا 
 . (ٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"

عن جعفر بن حٌان ، عن الحسن أنه لرأ : " }لكل نبؤ مستمر{، لال : حبست عموبتها ، 
 .(ٗٔ)عموبتها"حتى إذا عمل ذنبها أرسلت 

ونمل المرطبً عن فً لوله: }ِلكُّلِ نَبٍَؤ ُمْستََمر{، لال: "هذا وعٌد من هللا تعالى للكفار، 
 .(٘ٔ)ألنهم كانوا ال ٌمرون بالبعث"

 الفوابد:

                                                             
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٖٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙ٘-ٙٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗ٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٙ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (1)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٕمهعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري:(ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖ٘ٔاخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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 أن لوله تعالى:}لكل نبؤ مستمر{ أجري مجرى المثل، وكذا }سوؾ تعلمون{. -ٔ
كل شًء أجبل وولتا، وما عجز أن هللا سبحانه وتعالى على كل شًء لدٌر، جعل ل  -ٕ

 .(ٔ)األوابل عن اكتشاؾ ما اكتشفه المتؤخرون إال ألن هللا عز وجل جعل لكل شًء أجبل
 .(ٔ)أجبل

لال الثعلبً: "ورأٌت فً بعض التفاسٌر إن هذه اآلٌة نافعة من وجع الضرس إذا كتبت  -ٖ
 .(ٕ)على كاؼد ووضع علٌه السن"

 
 المرآن

ٌَْت ال ِذٌَن  ا }َوإِذَا َرأَ ٌِْرِه َوإِم  ٌَُخوُضوَن فًِ آٌَاتِنَا فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َحت ى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َغ
ْكَرى َمَع اْلمَْوِم الظ اِلِمٌَن ) ٌَْطاُن فَاَل تَْمعُْد بَْعَد الذِّ  [4ٙ({ ]األنعام : 4ٌُْٙنِسٌَن َن الش 

 التفسٌر:
ن فً آٌات المرآن بالباطل واالستهزاء، فابتعد المشركٌن الذٌن ٌتكلمو -أٌها الرسول-وإذا رأٌت 

عنهم حتى ٌؤخذوا فً حدٌث آخر، وإن أنسان الشٌطان هذا األمر فبل تمعد بعد تذكرن مع الموم 
 المعتدٌن، الذٌن تكلموا فً آٌات هللا بالباطل.

 سبب النزول:
عن ابن جرٌج عن مجاهد لوله:"}وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا{، لال : 
ٌستهزبون بها. لال : نُهً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمعد معهم إال أن ٌنسى ، فإذا ذكر فلٌمم. فذلن لوله : 
}وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض عنهم حتى ٌخوضوا فً حدٌث ؼٌره وإما ٌنسٌنن 

ن المشركون ٌجلسون الشٌطان فبل تمعد بعد الذكرى مع الموم الظالمٌن {، لال ابن جرٌج : كا
إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌحبون أن ٌسمعوا منه ، فإذا سمعوا استهزءوا ، فنزلت : " وإذا رأٌت الذٌن 

 .(ٖ)ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض عنهم " ، اآلٌة"
ٌَْت الَِّذٌَن ٌَُخوُضوَن فًِ آٌَاتَِنا{ ]األنعام :   أٌها - [، أي:" وإذا رأٌت1ٙلوله تعالى:}َوإِذَا َرأَ
 .(ٗ)المشركٌن الذٌن ٌتكلمون فً آٌات المرآن بالباطل واالستهزاء" -الرسول
 .(٘)لال ابو مالن:"ٌعنً: المشركٌن" 
عن أبً مالن وسعٌد بن جبٌر فً لوله : "}وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا{، لال :  

 . (2). وروي عن مجاهد مثل ذلن(ٙ)الذٌن ٌكذبون بآٌاتنا"
 .(1)أي : بالتكذٌب واالستهزاء" "ٌَُخوُضوَن فًِ آٌَاتِنَا{، ٌر:}لال ابن كث 
 .(5)بالتكذٌب والرد واالستهزاء" لال المرطبً:" 
: ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : وإذا رأٌت ، ٌا دمحم ، المشركٌن الذٌن  لال الطبري:" 

، كان «خوضهم فٌها»لذي أوحٌناه إلٌن ، وٌخوضون فً آٌاتنا التً أنزلناها إلٌن ، ووحٌنا ا
استهزاَءهم بها ، وسبَّهم من أنزلها وتكلم بها ، وتكذٌبهم بها"
(ٔٓ). 

" المراد بالخوض فً آٌات هللا: التكلم بما ٌخالؾ الحك، من تحسٌن  لال السعدي: 
المماالت الباطلة، والدعوة إلٌها، ومدح أهلها، واإلعراض عن الحك، والمدح فٌه وفً أهله، فؤمر 

                                                             
 .ٕٗٔاالعتماد: صحٌح إلى واإلرشاد ،52ٕ/  ٕالجماعة: انظر: إتحاؾ(ٔ)
 .ٔٔ/2، ونمله عنه المرطبً فً تفسٌره:2٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:ص11ٖٖٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .21ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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هللا رسوله أصبل وأمته تبعا، إذا رأوا من ٌخوض بآٌات هللا بشًء مما ذكر، باإلعراض عنهم، 
ابضٌن بالباطل، واالستمرار على ذلن، حتى ٌكون البحث والخوض وعدم حضور مجالس الخ

 فً كبلم ؼٌره، فإذا كان فً كبلم ؼٌره، زال النهً المذكور.
فإن كان مصلحة كان مؤمورا به، وإن كان ؼٌر ذلن، كان ؼٌر مفٌد وال مؤمور به، وفً 

 .(ٔ)ذم الخوض بالباطل، حث على البحث، والنظر، والمناظرة بالحك"
 .(ٕ)ال تجالسوا أهل الخصومات ، فإنهم الذٌن ٌخوضون فً آٌات هللا" أبو جعفر:"لال  
لُوا   عن ابن عباس لوله : " }وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا {، ولوله : } الَِّذٌَن فَرَّ

لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن [ ؛ ولوله : } َوال تَكُونُوا َكالَِّذٌَن تَفَ 5ِ٘ٔدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا { ]سورة األنعام :  رَّ
لُوا فٌِِه { ٘ٓٔبَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبٌََِّناُت { ]سورة آل عمران :  ٌَن َوال تَتَفَرَّ [ ؛ ولوله : } أَْن أَلٌُِموا الّدِ

[ ، ونحو هذا فً المرآن ، لال : أمر هللا المإمنٌن بالجماعة ، ونهاهم عن ٖٔ]سورة الشورى : 
 .(ٖ)وأخبرهم أنه إنما هلن من كان لبلهم بالِمراء والخصومات فً دٌن هللا"االختبلؾ والفرلة ، 

الخطاب مجرد للنبً ملسو هيلع هللا ىلص. ولٌل: إن المإمنٌن داخلون فً الخطاب معه،  لال المرطبً:" 
وهو صحٌح، فإن العلة سماع الخوض فً آٌات هللا، وذلن ٌشملهم وإٌاه. ولٌل المراد به النبً 

 وحد، ألن لٌامه عن المشركٌن كان ٌشك  علٌهم، ولم ٌكن المإمنون عندهم كذلن، فؤمر أن ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)ٌنابذهم بالمٌام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا لٌتؤدبوا بذلن وٌدعوا الخوض واالستهزاء"

"أصله فً الماء، ثم استعمل بعد فً ؼمرات األشٌاء التً هً مجاهل، «: الخوض»و
 مرات الماء فاستعٌر من المحسوس للمعمول. تشبٌها بؽ

ولٌل: هو مؤخوذ من :الخلط. وكل شً خضته فمد خلطته، ومنه خاض الماء بالعسل 
 .(٘)خلطه"
ٌِْرِه{ ]األنعام :   [، أي:" فابتعد 1ٙلوله تعالى:}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ

 .(ٙ)عنهم حتى ٌؤخذوا فً حدٌث آخر"
 .(2)أي : حتى ٌؤخذوا فً كبلم آخر ؼٌر ما كانوا فٌه من التكذٌب " لال ابن كثٌر:" 
: ٌمول : فصد عنهم بوجهن ، ولم عنهم ، وال تجلس معهم، حتى ٌؤخذوا  لال الطبري:" 

 .(1)فً حدٌث ؼٌر االستهزاء بآٌات هللا من حدٌثهم بٌنهم "
باإلعراض عن المشركٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال علماإنا: أمر هللا سبحانه نبٌه  لال ابن العربً:" 

 الذٌن ٌخوضون فً آٌات هللا، وفً ذلن نزلت.
هو المشً فٌما ال ٌتحصل حمٌمة، من الخابض فً الماء الذي ال ٌدرى « الخوض»و

م هللا سبحانه باطنه، استعٌر من المحسوس للمعمول على ما نبهنا علٌه فً األصول، وحر
 المشاركة لهم فً ذلن على رسوله بالمجالسة، سواء تكلم معهم فً ذلن أو كرهه.

 .(5)وهذا دلٌل على أن مجالسة أهل المنكر ال تحل"
بهذه اآلٌة، ألنه كان ٌمعد إلى لوم من  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال المرطبً:" فؤدب هللا عز وجل نبٌه 

زءون بالمرآن، فؤمره هللا أن ٌعرض عنهم إعراض منكر. ودل المشركٌن ٌعظهم وٌدعوهم فٌسته

                                                             
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٔٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٖٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .21ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٙ/ٕأحكام المرآن: (5)
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بهذا على أن الرجل إذا علم من اآلخر منكرا وعلم أنه ال ٌمبل منه فعلٌه أن ٌعرض عنه إعراض 
 .(ٔ)منكر وال ٌمبل علٌه"

ٌَْطاُن{ ]األنعام :   ا ٌُْنِسٌَنََّن الشَّ  [، أي:" وإن أنسان الشٌطان هذا1ٙلوله تعالى:}َوإِمَّ
 .(ٕ)األمر"
 .(ٖ)" إن نسٌت فذكرَت فبل تجلس معهم لال ابو مالن:" 

ٌمول : نَْهٌََنا فتمعد معهم ، فإذا ذكرت فمم" لال السدي:"
(ٗ). 

 .(٘)لال السعدي:" أي: بؤن جلست معهم، على وجه النسٌان والؽفلة"
اض ٌمول : وإن أنسان الشٌطان نهٌنا إٌان عن الجلوس معهم واإلعر لال الطبري:" 

 .(ٙ)عنهم فً حال خوضهم فً آٌاتنا ، ثم ذكرت ذلن ، فمهم عنهم"
والمراد بهذا كّل فرد ، فرد من آحاد األمة ، أال ٌجلس مع المكذبٌن الذٌن  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ٌحرفون آٌات هللا وٌضعونها على ؼٌر مواضعها ، فإن جلس أحد معهم ناسًٌا "
المعنى: ٌا دمحم إن أنسان الشٌطان أن تموم عنهم فجالستهم بعد النهً،   لال المرطبً:"

لٌل: هذا خطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته، ذهبوا إلى تبربته علٌه السبلم من النسٌان. ولٌل: هو 
 .(1)خاص به، والنسٌان جابز علٌه"

والمراد بذلن األمة، وكؤن  - ملسو هيلع هللا ىلص -هذا خطاب من هللا سبحانه لنبٌه  لال ابن العربً:" 
عن النسٌان وهم كبار الرافضة، لبحهم هللا، وإن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المابلٌن بذلن ذهبوا إلى تنزٌه النبً 

[، خطاب ٘ٙعذرنا أصحابنا فً لولهم: إن لوله تعالى: }لبن أشركت لٌحبطن عملن{ ]الزمر: 
؛ الستحالة اإلشران علٌه فبل عذر لهم فً هذا لجواز النسٌان على النبً - ملسو هيلع هللا ىلص -لؤلمة باسم النبً 

 [.ٙلال هللا تعالى: }سنمربن فبل تنسى{ ]األعلى:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
 .(5)«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»مخبرا عن نفسه:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال 

 .(ٓٔ)«لمد أذكرنً كذا وكذا آٌة كنت أنسٌتها»رأ: ولال ولد سمع لراءة رجل ٌم
 .(ٔٔ)«تبلحى رجبلن فنسٌتها»ولال فً لٌلة المدر: 

                                                             
 .ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:ص15ٖٖٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 النبً فإن افتراءاتهم وهذامن ، والخطؤ سهو منهم ٌمع وال العصمة فً كاألنبٌاء األبمة أن ٌزعمون الروافض(5)

، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون للسهو " سجوده بعد الصبلة،ولال فً السهو منه ولع هوسلم علً هللا صلى
( ، وأبو داود 2ٕ٘، رلم ٓٓٗ/ٔ( ، ومسلم )5ٕٖ، رلم ٙ٘ٔ/ٔأخرجه البخارى ) ".فإذا نسٌت فذكرونى

 ( .ٕٔٔٔ، رلم 1ٕٖ/ٔ( ، وابن ماجه )ٕٕٗٔ، رلم 1ٕ/ٖ( ، والنسابى )ٕٓٓٔ، رلم 1ٕٙ/ٔ)
ً  دلٌبلً  العصمة هذه إثبات على ٌوردوا أن الروافض ٌستطٌع وال  أن العلم مع ألبمتهم، بالنسبة صحٌحا

 فعصمتهم وجٌزة، فترة الحسن وكذا - عنه هللا رضً - علً سوى األمر منهم ٌتول لم عمهم. فً أبمتهم
 أصول معرفة فً الٌمٌن حك كتاب العصمة فً لولهم: انظر. وجودها فرض على األمة فً لها أثر ال المزعومة
 اإلسبلم شٌخ ورد الكرامة منهاج صاحب عن ذلن اإلسبلم شٌخ ونمل ،ٕ٘٘ - 5ٔٔ ص شبر هللا لعبد الدٌن
 .2ٗٗ 2ٗٗ - 2٘ٗ/ٙ النبوٌة السنة منهاج فً علٌه
 البمرة سورة ٌمول أن بؤسا ٌر لم من باب وفً المرآن، نسٌان باب المرآن، فضابل " ف5ً٘/ 5البخاري "(ٓٔ)

 ."12/ 5وكذا " كذا وسورة
 .تبَلََحى َرُجبَلِن، فَُرفِعَْت"فً الحدٌث:" (ٔٔ)

 .15ٕ /ٕلبلً،الزرلانً  من تعٌٌنها أوعلم بٌانها رفع: أي، «فرفعت»وتخاصم؛ أي: تنازع
 (.2ٖ1األشراؾ ) الكبرى )تحفة فً ( ،والنسابًٖٕٔالموطؤ )فً  مالن والحدٌث صحٌح: أخرجه
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ٌُْت آٌةببسما ألحدكم أن ٌمول  »ولال:  َى استذكروا المرآن  نَِس كٌت وكٌت بل هو نُّسِ
، كراهٌة إضافة (ٔ)«فوالذى نفسى بٌده لهو أشد تفصًٌا من صدور الرجال من النعم من عملها

 [.ٕٙٔاللفظ إلى المرآن؛ لموله تعالى: }كذلن أتتن آٌاتنا فنسٌتها وكذلن الٌوم تنسى{ ]طه: 
ٌنطلك على تركت انطبللا طبمٌا، ثم نمول فً تمسٌم وجهً « نسٌت»وفابدته: أن لفظ 

متعلمه سهوت إذا كان تركه عن ؼٌر لصد، وعمدت إذا كان تركه عن لصد؛ ولذلن لال 
عام فً وجهً  (ٕ)«فلٌصلها إذا ذكرهاذا نسى أحُدكم صبلةً أو نام عنها إ »علماإنا: إن لوله: 
 النسٌان العمد والسهو.

ولوله: إذا ذكرها: ٌعنً أن الساهً ٌطرأ علٌه الذكر فٌتوجه علٌه الخطاب، وأن العامد 
 .(ٖ)ذاكر أبدا فبل ٌزال الخطاب ٌتوجه علٌه أبدا"
لسٌن على التكثٌر، ٌمال: نسى وأنسى بتشدٌد ا« ٌنسٌنن»ولرأ ابن عباس  وابن عامر

 :(ٗ)بمعنى واحد لؽتان، لال الشاعر
 لالت سلٌمى أتسري الٌوم أم تمل              ولد ٌنسٌن بعض الحاجة الكسل 

 :(٘)ولال امرإ المٌس
 .(ٙ)ومثلن بٌضاء العوارض طفلة            لعوب تنسى أذا لمت سربالً

ْكَرى َمَع اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}فَبَل تَْمعُْد   [، أي:" فبل تمعد بعد 1ٙبَْعَد الذِّ
 .(2)تذكرن مع الموم المعتدٌن، الذٌن تكلموا فً آٌات هللا بالباطل"

وال تمعد بعد ذكرن ذلن مع الموم الظالمٌن الذٌن خاضوا فً ؼٌر  لال الطبري:أي:" 
 .(4)"ٌهالذي لهم الخوُض فٌه بما خاضوا به ف

أي" إذا ذكرت فبل تمعد }مع الموم الظالمٌن{، ٌعنً: المشركٌن.  لال المرطبً:"
 .(5)اسم للتذكٌر"«: الذكرى»و

ُكْم  لال ابن كثٌر:أي:" ٌْ بعد التذكر، وهذه اآلٌة هً المشار إلٌها فً لوله : } َولَْد نزَل َعلَ
ُ ِبَها فَبل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخو ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأ ُضوا ِفً فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ

                                                             
( ، 25ٓ، رلم ٗٗ٘/ٔ( ، ومسلم )2ٗٗٗ، رلم 5ٕٔٔ/ٗ( ، والبخارى )5ٖٙٓ، رلم 2ٔٗ/ٔأخرجه أحمد )(ٔ)

( . وأخرجه أًٌضا: الطٌالسى 2ٖٙ، رلم ٔٗ/ٖوابن حبان )( ، 1ٓٗٓ، رلم 5ٔ/٘والنسابى فى الكبرى )
( ، وأبو ٌعلى ٙ٘ٙٔ، رلم 1ٖ/٘( ، والبزار )555ٕٗ، رلم ٕٗٔ/ٙ( ، وابن أبى شٌبة )ٕٔٙ، رلم ٖٗ/ٔ)
 ( .ٖٙٔ٘، رلم 5ٙ/5)

 وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "تعاهدوا المرآن".
ًٌا": التفصى االنفصال والتفلت. "  .عمالها": العمال هو الحبل الذى ٌربط به البعٌرومن ؼرٌب الحدٌث: "تفص

 ( . وأخرجه أًٌضا: النسابىٙٙٗ/ٔ( ولال: حسن صحٌح. والطحاوى )22ٔ، رلم ٖٖٗ/ٔأخرجه الترمذى )(ٕ)
 ( .1ٖٙ/ٔ( ، والدارلطنى )51ٙ، رلم 1ٕٕ/ٔ( ، وابن ماجه )٘ٔٙ، رلم 5ٕٗ/ٔ)

 .ى النوم تفرٌط".وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "أما لكم فى أسوة"، "لٌس ف
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕأحكام المرآن: (ٖ)
 لٌل للراعً عبٌد بن حصٌن، من لصٌدة المٌة، وأولها هو لوله: (ٗ)
ٌن بعَض الحاجِة الكسلُ  - ٔ  لَالْت سُلٌََمى أتَثْوي أنَت أَمَّ تَؽُل ... ولد ٌنّسِ
ًَ إالَّ رٌَث ارتحلُ  - ٕ  فملُت ما أَنَا ممن ال ٌُوافمُنً ... وال ثواب
 أَّمْلُت َخٌَرن َهْل تَؤْتً َمواعُدهُ ... والٌوَم لّصَر عن تلمابن األملُ  - ٖ
 وما هجرتن َحتّى ..................................... إلى آخره - ٗ

 ناجً. وهبلل حمودي، نوري ( تحمٌكٖٖٕالراعً ) دٌوان "انظرانظر: 
 .ٙٗٔ/ٕانً فً فتح المدٌر:، والشوكٖٔ/2والبٌت ؼٌر منسوب عند المرطبً فً تفسٌره:

 . لال الشارح:  الطفلة: الناعمة الرخصة الٌدٌن، والسلاير:الممٌص.ٖٓدٌوانه: (٘)
 .ٖٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٓٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (5)
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ٌِْرِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم { ا [ أي : إنكم إذا جلستم معهم وألررتموهم على ٓٗٔآلٌة ]النساء : َحِدٌٍث َؼ
 .(ٔ)ذلن ، فمد ساوٌتموهم فً الذي هم فٌه "

لال السعدي:" ٌشمل الخابضٌن بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنه ٌحرم 
 الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي ال ٌمدر على إزالته.

لمن جلس معهم، ولم ٌستعمل تموى هللا، بؤن كان ٌشاركهم فً هذا النهً والتحرٌم، 
المول والعمل المحرم، أو ٌسكت عنهم، وعن اإلنكار، فإن استعمل تموى هللا تعالى، بؤن كان 
ٌؤمرهم بالخٌر، وٌنهاهم عن الشر والكبلم الذي ٌصدر منهم، فٌترتب على ذلن زوال الشر أو 

 .(ٕ)تخفٌفه، فهذا لٌس علٌه حرج وال إثم"
 .(ٖ)ولد ورد فً الحدٌث : "رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه"

نهاه هللا أن ٌجلس مع الذٌن ٌخوضون فً آٌات هللا ٌكذبون بها ، فإن نسً  لال لتادة:"
 .(ٗ)فبل ٌمعد بعد الذكر مع الموم الظالمٌن"

كان المشركون إذا جالسوا المإمنٌن ولعوا فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن فسبوه  لال السدي:"
 .(٘)واستهزءوا به ، فؤمرهم هللا أن ال ٌمعدوا معهم حتى ٌخوضوا فً حدٌث ؼٌره"

 الفوابد:
 حرمة الجلوس فً مجالس ٌسخر فٌها من اإلسبلم وشرابعه وأحكامه وأهله.  -ٔ
 ي مجلس ٌعصى فٌه هللا ورسوله.وجوب المٌام احتجاجاً من أ -ٕ
 ذكر ابن العربً من فوابد هذه اآلٌة: " الخروج من أرض البدعة".  -ٖ

لال ابن العربً:" لال ابن الماسم: سمعت مالكا ٌمول: ال ٌحل ألحد أن ٌمٌم ببلد سب فٌها 
أٌت السلؾ. وهذا صحٌح؛ فإن المنكر إذا لم ٌمدر على تؽٌٌره نزل عنه لال هللا تعالى: }وإذا ر

الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض عنهم حتى ٌخوضوا فً حدٌث ؼٌره وإما ٌنسٌنن الشٌطان 

[. ولد كنت للت لشٌخنا اإلمام الزاهد أبً 1ٙفبل تمعد بعد الذكرى مع الموم الظالمٌن{ ]األنعام: 
بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى ببلدن. فٌمول: ال أحب أن أدخل ببلدا ؼلب علٌها كثرة 

لجهل، وللة العمل، فؤلول له: فارتحل إلى مكة ألم فً جوار هللا وجوار رسوله؛ فمد علمت أن ا
الخروج عن هذه األرض فرض لما فٌها من البدعة والحرام، فٌمول: وعلى ٌدي فٌها هدى كثٌر، 

 .(ٙ)وإرشاد للخلك، وتوحٌد، وصد عن العمابد السٌبة"
وفً السٌاق نفسه لال المرطبً:" ولد لال بعض أهل البدع ألبً عمران النخعً: اسمع  

 منً كلمة، فؤعرض عنه ولال: وال نصؾ كلمة. 
 ومثله عن أٌوب السختٌانً. 

ولال الفضٌل بن عٌاض: من أحب صاحب بدعة أحبط هللا عمله وأخرج نور اإلسبلم 
حمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم ٌعط من للبه، ومن زوج كرٌمته من مبتدع فمد لطع ر

 الحكمة، وإذا علم هللا عز وجل من رجل أنه مبؽض لصاحب بدعة رجوت أن ٌؽفر هللا له. 
وروى أبو عبد هللا الحاكم عن عابشة رضً هللا عنها لالت: لال رسول هللا صلى هللا 

 . (2)«فمد أعان على هدم اإلسبلم من ولر صاحب بدعة »علٌه وسلم:
                                                             

 .21ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
( من حدٌث أٌوب بن سوٌد عن أبً بكر الهذلً عن شهر عن أبً ذر ٖٕٗٓرواه ابن ماجه فً السنن برلم )(ٖ)

 ( : "إسناده ضعٌؾ".ٖٓٔ/ٕالؽفاري ، رضً هللا عنه. ولال البوصٌري فً الزوابد )
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٙٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:ص15ٖٖٔاخرجه الطبري) (٘)
 .ٔٔٙ/ٔأحكام المرآن: (ٙ)
الطبرانى عن عبد هللا بن بسر. ابن عدى عن ابن عباس. ابن عدى، وأبو نصر السجزى فى اإلبانة، وابن (2)

عساكر عن عابشة. البٌهمى فى شعب اإلٌمان عن إبراهٌم بن مٌسرة مرسبلً، وأورده ابن الجوزى فى 
 فاالموضوعات. أبو نصر عن ابن عمر، وابن عساكر مولو

 ( : أسانٌده ضعٌفة بل لال ابن الجوزى كلها موضوعة.ٕٖ٘/ٕحدٌث عبد هللا بن بسر: لال العجلونى )
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 .(ٔ)بهذا كله لول من زعم أن مجالستهم جابزة إذا صانوا أسماعهم"فبطل 
 

 المرآن
ٍء َولَِكْن ِذْكَرى لَعَل ُهْم ٌَت مُوَن ) ًْ  [1ٙ({ ]األنعام : 1ٙ}َوَما َعلَى ال ِذٌَن ٌَت مُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش

 التفسٌر:
أوامره، وٌجتنبون نواهٌه من حساب هللا وما على المإمنٌن الذٌن ٌخافون هللا تعالى، فٌطٌعون 

للخابضٌن المستهزبٌن بآٌات هللا من شًء، ولكن علٌهم أن ٌعظوهم لٌمسكوا عن ذلن الكبلم 
 الباطل، لعلهم ٌتمون هللا تعالى.

 سبب النزول:
ٌَْت الَِّذٌَن ٌَُخوُضوَن ِفً  روى البؽوي عن ابن عباس لال:" لما نزلت هذه اآلٌة: } َوإِذَا َرأَ
آٌَاتَِنا فَؤَْعِرْض َعْنُهْم{، لال المسلمون: كٌؾ نمعد فً المسجد الحرام ونطوؾ بالبٌت وهم 
ٌخوضون أبدا؟ وفً رواٌة لال المسلمون: فإنا نخاؾ اإلثم حٌن نتركهم وال ننهاهم، فؤنزل هللا 

ٌَتَّمُوَن{.." عز وجل: } َوَما َعلَى الَِّذٌَن 
(ٕ). 

ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَما َعلَى الَّ   ًْ [، أي:" وما على 5ِٙذٌَن ٌَتَّمُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش
المإمنٌن الذٌن ٌخافون هللا تعالى، فٌطٌعون أوامره، وٌجتنبون نواهٌه من حساب هللا للخابضٌن 

 .(ٖ)المستهزبٌن بآٌات هللا من شًء"
 .(ٗ)لال مجاهد:" إن لعدوا ، ولكن ال تمعد" 
 .(٘)وما علٌن أن ٌخوضوا فً آٌات هللا إذا فعلت ذلن" لال أبو مالن:" 
 .(ٙ)ٌعنً: إذا لموهم، ولم ٌخوضوا فٌما ٌخوضون" لال السمعانً:" 
أي : إذا تجنبوهم فلم ٌجلسوا معهم فً ذلن ، فمد بربوا من عهدتهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وتخلصوا من إثمهم"
هللا فخافه ، فؤطاعه فٌما أمره به ، واجتنب لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره : ومن اتمى  

ما نهاه عنه ، فلٌس علٌه بترن اإلعراض عن هإالء الخابضٌن فً آٌات هللا فً حال خوضهم 
فً آٌات هللا ، شًء من تبعة فٌما بٌنه وبٌن هللا ، إذا لم ٌكن تركه اإلعراَض عنهم رًضا بما هم 

ًٌا ، وال علٌه من  .(1)إثمهم بذلن حرج" فٌه ، وكان هلل بحموله متم
[، أي:" ولكن علٌهم أن ٌعظوهم 5ٙلوله تعالى:}َولَِكْن ِذْكَرى لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{ ]األنعام :  

 .(5)وٌذّكروهم لٌمسكوا عن ذلن الكبلم الباطل، لعلهم ٌتمون هللا تعالى"
ٌمول :  لال الطبري:أي:" ولكن لٌعرضوا عنهم حٌنبذ ذكرى ألمر هللا ،}لعلهم ٌتمون{، 
 .(ٓٔ)لٌتموا"

                                                                                                                                                                               

 ( .52ٕ، ترجمة ٘ٙ/ٕحدٌث ابن عباس: أخرجه ابن عدى )
الحسن بن ٌحٌى أبو عبد الملن( ، وابن عساكر  ٙ٘ٗ، ترجمة ٕٖٗ/ٕحدٌث عابشة: أخرجه ابن عدى )

 ( .22ٕٙ، رلم ٖ٘/2الطبرانى فى األوسط )( . وأخرجه أًٌضا: ٗ/ٗٔ)
 .(5ٗٙٗ، رلم ٔٙ/2حدٌث إبراهٌم بن مٌسرة: أخرجه البٌهمى فى شعب اإلٌمان )

 .ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗٗ/ٔٔ(:51ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٗٗ/ٔٔ(:ٖٓٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .21ٕ/ٔٔتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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أي : ولكن أمرناكم  باإلعراض عنهم حٌنبذ تذكٌرا لهم عما هم فٌه ؛  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)لعلهم ٌتمون ذلن ، وال ٌعودون إلٌه "

 .(ٕ)لال السعدي:" أي: ولكن لٌذكرهم، وٌعظهم، لعلهم ٌتمون هللا تعالى"
أمر بتذكٌرهم ومنعهم عن ذلن، ولٌل: معناه: فً حال الذكر، ولٌس  لال السمعانً:" 

 .(ٖ)علٌهم شًء فً حال ما ٌذكرونهم إذا لم ٌرضوا بما خاضوا فٌه"
 واختلؾ فً نسخ اآلٌة على لولٌن: 

 ِ ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ َل َعلَ  ٌُْكَفُر بَِها أحدهما: انها منسوخة بموله: }َولَْد نَزَّ
، (٘)، وأبً مالن(ٗ)[. وهذا لول سعٌد بن جبٌرَٓٗٔوٌُْستَْهَزأُ بَِها فَبَل تَْمعُُدوا َمعَُهم{ ]النساء : 

وأخرجه النحاس بسند ضعٌؾ عن ابن عباس رضً هللا ، (1)، وابن جرٌج(2)، والسدي(ٙومجاهد
  .(ٓٔ)، وذكره مكً بن أبً طالب عنه بدون إسناد(5)هللا عنهما
السدي لوله : " }وما على الذٌن ٌتمون من حسابهم من شًء{، ٌمول : من حساب الكفار من  عن

شًء،}ولكن ذكرى{، ٌمول : إذا ذكرت فمم، }لعلهم ٌتمون{ مساءتكم ، إذا رأوكم ال تجالسونهم 
نزَل  استحٌوا منكم ، فكفوا عنكم. ثم نسخها هللا بعد ، فنهاهم أن ٌجلسوا معهم أبًدا ، لال : }َولَدْ 

ِ ٌُْكَفُر بَِها{ ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ َعلَ
 .(ٕٔ)، اآلٌة"(ٔٔ)

لال ابن جرٌج: "كان المشركون ٌجلسون إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌحبون أن ٌسمعوا منه ، فإذا  
عنهم حتى ٌخوضوا  سمعوا استهزءوا ، فنزلت : }وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا فؤعرض

فً حدٌث ؼٌره{، اآلٌة ، لال : فجعل إذا استهزءوا لام ، فحذروا ولالوا ال تستهزءوا فٌموم! 
فذلن لوله : }لعلهم ٌتمون{، أن ٌخوضوا فٌموم ، ونزل : }وما على الذٌن ٌتمون من حسابهم من 

ٌْكُْم فًِ شًء{، إن لعدوا معهم ، ولكن ال تمعدوا. ثم نسخ ذلن لوله بالمدٌنة : }وَ  لَْد نزَل َعلَ
ُ بَِها فَبل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا ِ ٌُْكَفُر بَِها َوٌُْستَْهَزأ فًِ َحِدٌٍث  اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ

ٌِْرِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم{ ]سورة النساء :  من حسابهم  [ ، فنسخ لولَه : }وما على الذٌن ٌتمونَٓٗٔؼ
 .(ٖٔ)من شًء{، اآلٌة"

وروي عن سعٌد بن جبٌر، وأبً مالن فً لوله: "}وما على الذٌن ٌتمون من حسابهم من 
 .(ٗٔ)شًء{ لاال: نسخها: }ولد نزل علٌكم فً الكتاب أن إذا سمعتم آٌات هللا ٌكفر بها{  اآلٌة"

وال ٌلزمه حساب  ألنها دلت على أن كل عبد ٌختص بحساب نفسه،والثانً: أنها محكمة، 
. وهو (ٕ)، وابن الجوزي(ٔ)، ومكً بن أبً طالب(2ٔ)، والنحاس(ٙٔ). وهذا لول الطبري(٘ٔ)ؼٌره

 وهو الصحٌح. وهللا أعلم.
                                                             

 . حكاه عن المابلٌن بعدم نسخ اآلٌة كما سٌاتً.21ٕ/ٔٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٓٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕاخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕاخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (٘)
 .21ٕ/ٔٔعزاه ؼلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره:  (ٙ)
 .ٓٗٗ/ٔٔ(:ص52ٖٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٓٗٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖٔفٌناسخه:(5)
 .ٖٕٗاإلٌضاح:انظر:  (ٓٔ)
 .[ٓٗٔ]النساء : (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٔٔ(:ص52ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٗٗ/ٔٔ(:ص5ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 ابن عن ضعٌؾ ( بسند2ٖٔناسخه ) فً النحاس وأخرجه، ٕ٘ٗ/ٕاخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٗٔ)

 .(ٖٕٗاإلٌضاح ) فً إسناد بدون عنه طالب أبً بن مكً عنهما،وذكره هللا رضً عباس
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر (٘ٔ)
 .5ٖٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٖٔفٌناسخه:(2ٔ)
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وكان معناها  (ٖ)لال ابن الجوزي: "ولو لال: هإالء: أنها منسوخة بآٌة السٌؾ كان أصلح
مة ألنها خبر ولد بٌنا أن عندهم إباحة مجالستهم وترن االعتراض علٌهم، والصحٌح أنها محك

 .(ٗ)المعنى: ما علٌكم شًء من آثامهم إنما ٌلزمكم إنذارهم"
 الفوابد:
مشروعٌة اإلعراض فً حال الضعؾ عن المستهزبٌن باإلسبلم الذٌن ؼرتهم الحٌاة  -ٔ

الدنٌا من أهل الموة والسلطان وحسب المإمن أن ٌعرض عنهم فبل ٌفرح بهم وال 
 ٌضحن لهم.

 بالمرآن وخاصة المإمنٌن الذٌن ٌرجى توبتهم.وجوب التذكٌر  -ٕ
أن الممصود من العباد، أن ٌخلصوا هلل الدٌن، بؤن ٌعبدوه وحده ال شرٌن له، وٌبذلوا  -ٖ

ممدورهم فً مرضاته ومحابه. وذلن متضمن إللبال الملب على هللا وتوجهه إلٌه، وكون 
وسمعة، هذا هو الدٌن سعً العبد نافعا، وجدا، ال هزال وإخبلصا لوجه هللا، ال رٌاء 

الحمٌمً، الذي ٌمال له دٌن، فؤما من زعم أنه على الحك، وأنه صاحب دٌن وتموى، ولد 
اتخذ دٌنه لعبا ولهوا. بؤن لها للبه عن محبة هللا ومعرفته، وألبل على كل ما ٌضره، 
ا ولها فً باطله، ولعب فٌه ببدنه، ألن العمل والسعً إذا كان لؽٌر هللا، فهو لعب، فهذ
أمر هللا تعالى أن ٌترن وٌحذر، وال ٌؽتر به، وتنظر حاله، وٌحذر من أفعاله، وال ٌؽتر 

 .(٘)بتعوٌمه عما ٌمرب إلى هللا
فً اآلٌة دلٌل على أنه إذا كان التذكٌر والوعظ، مما ٌزٌد الموعوظ شرا إلى شره، إلى   -ٗ

 .(ٙ)أن تركه هو الواجب  ألنه إذا نالض الممصود، كان تركه ممصودا
 

 المرآن

ْر بِِه أَْن تُْبَسَل نَفْ  ْنٌَا َوذَّكِ تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ٌس بَِما َكَسبَْت }َوذَِر ال ِذٌَن ات َخذُوا ِدٌنَُهْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغر 
ًٌّ َواَل َشِفٌٌع َوِإْن تَْعِدْل كُل  َعْدٍل اَل ٌُْإَخْذ ِمْنَها  ِ َوِل ٌَْس لََها ِمْن ُدوِن ّللا  أُولَئَِن ال ِذٌَن أُْبِسلُوا بَِما لَ

 [1ٓ({ ]األنعام : 1َٓكَسبُوا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم َوَعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن )
 التفسٌر:
هإالء المشركٌن الذٌن جعلوا دٌن اإلسبلم لعبًا ولهًوا؛ مستهزبٌن بآٌات  -أٌها الرسول-واترن 

تهم الحٌاة الدنٌا بزٌنتها، وذّكر بالمرآن هإالء المشركٌن وؼٌرهم؛ كً ال ترتهن  هللا تعالى، وؼرَّ
نفس بذنوبها وكفرها بربها، لٌس لها ؼٌر هللا ناصر ٌنصرها، فٌنمذها من عذاب، وال شافع ٌشفع 
ب لها عنده، وإن تَْفتَِد بؤي فداء ال ٌُْمبَل منها. أولبن الذٌن ارتُِهنوا بذنوبهم، لهم فً النار شرا
د ملسو هيلع هللا ىلص وبدٌن اإلسبلم.  شدٌد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب كفرهم باهلل تعالى ورسوله محمَّ

أٌها -[، أي:" واترن 2ٓلوله تعالى:}َوذَِر الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُهْم لَِعًبا َولَْهًوا{ ]األنعام :  
 .(2)هًوا؛ مستهزبٌن بآٌات هللا تعالى"هإالء المشركٌن الذٌن جعلوا دٌن اإلسبلم لعبًا ول -الرسول

لال الطبري:" وذّكر بالمرآن هإالء الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا وؼٌرهم ممن سلن سبٌلهم 
 .(ٔ)من المشركٌن"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٗاإلٌضاح:انظر:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: الناسخ والمنسوخ: (ٕ)
 .محكمة" أنها بعد: "والصحٌح فٌما لوله بدلٌل اإللزام طرٌك على اذكره إنم منه اعترافا هذا للت: لٌس(ٖ)
 . ٕ٘ٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)

 وال نفسه، بحساب ٌختص عبد كل أن على دلت محكمة. ألنها أنها والصحٌح:"ٕ٘ٗ/ٕولال فً زاد المسٌر
 ؼٌره". حساب ٌلزمه

اخبر. انظر:  لكونه اإلحكام وأثبت هنا النسخ دعوى طالب أبً بن ومكً والنحاس الطبري فند وهكذا
 السابمة. الثبلثة المصادر

 .ٕٔٙانظر: تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٓٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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لال ابن كثٌر:" أي : دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم للٌبل فإنهم صابرون إلى عذاب  
ْر بِِه { أي : وذكر الن اس بهذا المرآن ، وحذرهم نممة هللا وعذابه األلٌم عظٌم ؛ ولهذا لال : } َوذَّكِ

 .(ٕ)ٌوم المٌامة"
ٌعنً: الكفار الذٌن إذا سمعوا آٌات هللا استهزءوا بها وتبلعبوا عند  لال البؽوي:" 

لعبا ولهوا، -أي: عٌدهم -ذكرها، ولٌل: إن هللا تعالى جعل لكل لوم عٌدا فاتخذ كل لوم دٌنهم 
 .(ٖ)كبٌر وفعل الخٌر مثل الجمعة والفطر والنحر"وعٌد المسلمٌن الصبلة والت

اعرض عنهم، وال تبال بتكذٌبهم واستهزابهم وال «: ذرهم»معنى  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)تشؽل للبن بهم"

 .(٘)عن لتادة: }اتخذوا دٌنهم لعبا ولهوا{ لال: أكبل وشربا"
 .(ٙ)عن مجاهد لال:"كل لعب لهو"
إال ولهم عٌد فهم ٌلهون فً أعٌادهم، إال أمة دمحم صلى لال الفراء:" ٌمال: لٌس من لوم 

 .(2)هللا علٌه وسلم فإن أعٌادهم بر وصبلة وتكبٌر وخٌر"
 :(1)اختلؾ المفسرون فً معنى اتخاذ الكفار دٌنهم لهًوا ولعبًا على ألوال منهاولد 

ٌث سخروا به أوالً: أنهم اتخذوا دٌنهم الذي كلفوه ودعوا إلٌه وهو اإلسبلم لعبًا ولهًوا ح
واستهزإوا به، إذًا المراد بكونهم جعلوا دٌنهم لهًوا ولعبًا سخروا باإلسبلم واستهزإوا به، فإذا 
دعاهم الداعً إلى اإلسبلم سخروا به وهزءوا به، وهذا موجود فً كل زمان ومكان، وهذا 

َن الَِّذٌَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب كموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذٌَن  اتََّخذُواْ ِدٌنَكُْم هُُزواً َولَِعباً ّمِ
بَلةِ اتَّ  ٌْتُْم إِلَى الصَّ ْإِمِنٌَن * َوإِذَا نَاَد َخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ِمن لَْبِلكُْم َواْلكُفَّاَر أَْوِلٌَاء َواتَّمُواْ هللَا إِن كُنتُم مُّ

 [.1٘، 2ٌَْ٘عِملُوَن{ ]المابدة:  ذَِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ 
ثانًٌا: أنهم اتخذوا ما هو لهٌو ولعٌب من عبادة األصنام وؼٌرها دٌنًا لهم وتركوا دٌن الحك وهو 

 اإلسبلم.
واألول ألرب من هذا لكنه هذا ؼٌر مستبعد، بمعنى أن اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا أن ٌعبد 

عجٌن ثم إذا جاع أكله، هذا لَِعب كٌؾ أنت تعبده من األصنام، ولذلن لد ٌتخذوا الصنم من تمر و
دون هللا عز وجل وتستؽٌث به وتستفتح به األمور وٌكشؾ لن الضر وٌجلب لن النفع وٌدفع 

 عنن الضر ثم بعد ذلن تؤكله؟ هذا لعب ولهو.
 ثالثًا: أن الكفار كانوا ٌحكمون فً دٌن هللا بمجرد التشهً والتمنً وما تزٌنه لهم شٌاطٌنهم
ونفوسهم من تحلٌل حرام، أو تحرٌم حبلل، أو تعبد بما لم ٌشرعه هللا، وهذا له أمثلة كثٌرة 

 وذكرها فً الشرح هنان.
رابعًا: وهو أن المراد به اإلشارة إلى من ٌتوصل بدٌنه إلى دنٌاه، ٌعنً: ٌجعل الدٌن وسٌلة إلى 

وهو: عدم االهتمام بؤمر تحصٌل الدنٌا، وهذا اختبلؾ تنوع ال تضاد وتشترن فً أمر واحد 
 الدٌن.
ٌَا{ ]األنعام :   ْن ٌَاةُ الدُّ تُْهُم اْلَح [، أي:" وخدعتهم هذه الحٌاة الفانٌة 2ٓلوله تعالى:}َوَؼرَّ
 .(5)بزٌنتها"
 .(ٔ)الربٌع بن أنس: "ؼرهم ما كانوا ٌفترون"لال  

                                                                                                                                                                               
 .ٙٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗٗ5أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٙشرح مسابل الجاهلٌة للحازمً:شرح المسابل للسعٌدي، انظر: جاء ذلن فً  (1)
 .ٖٙٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٖٙ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (5)
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ْر بِِه أَْن تُْبَسَل َنْفٌس بَِما َكَسَبْت{ ]األ  [، أي :" وذّكر بالمرآن 2ٓنعام : لوله تعالى:}َوذَّكِ
 .(ٕ)الناس مخالفة أن تُْسلم نفٌس للهبلن وتُرهن بسوء عملها"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : لببل تبسل" 
ُ لَكُْم أَن تَِضلُّواْ{]النساء  لال الماوردي:"  لٌل: معناه: أن ال تبسل، كما لال تعالى:}ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 .(ٗ)[ بمعنى: أن ال تضلوا" 2ٙٔ: 

لال الطبري:أي:" كٌبل تُبسل نفس بذنوبها وكفرها بربها ، وترتهن فتؽلك بما كسبت من 
 .(٘)إجرامها فً عذاب هللا"

}أن تبسل{ أي: ألن ال تبسل، أي: ال تسلم، }نفس{ أي: وعظ بالمرآن،  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)للهبلن، }بما كسبت{"

 .(2)وذكر به، ألن ال تسلم نفس للهبلن بعملها" لال السمعانً:أي:" 
معنى اآلٌة: وذكر بالمرآن والدٌن وادع إلٌه لببل تبسل نفس التارن  لال ابن عطٌة:"

 .(1)م"لئلٌمان بما كسبت من الكفر وآثرته من رفض اإلسبل
وذكر به أى بالمرآن }أن تبسل نفس{، مخافة أن تسلم إلى الهلكة  لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)والعذاب وترتهن بسوء كسها"
 [، ستة أوجه :2ٓوفً لوله :}أَن تُْبَسَل{ ]األنعام : 

. وهو مروي عن ابن (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)أحدها : أن تسلم ، لاله الحسن
 .(ٗٔ)فً رواٌة الضحانعباس 

والثانً : أن تُْحبَس ، لاله لتادة 
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)والثالث : أن تُْفضح ، لاله ابن عباس فً رواٌة علً بن أبً طلحة
 . وهذا لرٌب من لول لتادة، أي: "الحبس". (2ٔ)والرابع : أن تُْإَخذ بما كسبت ، لاله ابن زٌد

 .(1ٔ)والخامس : أن تُْجَزى ، لاله الكلبً
، من لولهم: أسد باسل، ألن فرٌسته ُمْرتََهنَة معه ال تَْفِلت (5ٔ)والسادس : أن تُْرتَهن ، لاله الفراء 

 :(ٕٓ)منه ، ومنه لول عوؾ بن األحوص الكبلبً 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .25ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٙٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٕفسٌر السمعانً:ت (2)
 .ٖ٘ٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖٗٗ/ٔٔ(:صٖٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔٔ(:صٖ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .حكاه دون ذكر السند.1ٖٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٗ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٗٗ/ٔٔ(:ٕٖٔٗٔ(، و)ٖٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٗٗ/ٔٔ(:ٖٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٗٗٗ/ٔٔ(:صٖ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٖٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (5ٔ)
، واللسان )بسل( )بعا( ، ٌمول :  ٗٔٔٔ، المعانً الكبٌر :  5ٗٔ:  ٔ، مجاز المرآن  ٔ٘ٔ: نوادر أبً زٌد (ٕٓ)

 فَلَْوال أَنَِّنً َرُحبَْت ِذَراِعً ... بِإْعَطاِء الَمفَاِرِق والِحَماقِ 
ٌِْر ُجْرٍم ... بَعَْونَاهً ، َوال بَِدٍم ُمَراقِ  ًَّ بِؽَ  َوإْنَساِلً بَِن
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ٌِْر ُجْرٍم                 بََعْونَاهُ َوال بَِدٍم ُمَراقِ  ًَّ بِؽَ  َوإْبَساِلً بَنِ
 : (ٔ)ولال الشنفرىأي: جنٌناه ، « بعوناه»ولوله : 

ٌَاِلً ُمْبَسبل ِباْلَجَراِبرِ  نًِ                     َسِمٌَر اللَّ ٌَاةً تَُسرُّ  هُنَاِلَن ال أَْرُجو َح
لال ابن كثٌر:" وكل هذه العبارات متماربة فً المعنى ، وحاصلها اإلسبلم للهلكة ، 

كُلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ * والحبس عن الخٌر ، واالرتهان عن درن المطلوب ، كما لال : } 
 .(ٕ)["5ٖ،  1ٖإِال أَْصَحاَب اْلٌَِمٌِن { ]المدثر : 

التحرٌم، من لولهم : شراب بَْسل، اي: «: اإلبسال»ولال بعض أهل العلم: وأصل 
 :(ٗ)، لال الشاعر (ٖ)حرام، والعرب  تمول: هذا علٌن بسل أي حرام

 فً النَّدى              بسٌل علٌِن َمبلََمتًِ َوِعتَابًبََكرت تَلُوُمَن بَْعَد َوْهٍن 
 . (٘)أي: حرام علٌن مبلمتً وعتابً

                                                                                                                                                                               

بِكُ  ٌْنَا ... َولَتِْل َسَراتِنَا ذَاَت العََرالًِلَِمٌتُْم ِمْن تََدرُّ  ْم َعَل
" المفارق " جمع " نالة مفرق " ، فارلها ولدها. و " الحماق " جمع " حمة " )بكسر الحاء( ، وهً النالة إذا 
مً استكملت السنة الثالثة ، ودخلت فً الرابعة. ٌمول : طابت نفسً ببذل ذلن من المال ، لكن أحمن الدماء ، وأب

على الوشابج. و " بعا الذنب ٌبعوه بعوا " : اجترمه واكتسبه. ٌمول لهم : وأسلمت إلٌكم بنً فً الفداء ، ولم 
نجرم جرٌمة ، ولم نرق دًما ، فنحمل الحمالة فً الذي اجترحناه. و " تدرأ على فبلن " أي : تطاول وتهجم. و " 

ت الدواهً المنكرة ، ٌمول : لوال ما فعلت إبماء ، لفعلنا بكم السراة " أشراؾ الموم. و " ذات العرالً " ، أي : ذا
 األفاعٌل.

 ، اللسان )بسل(. ولبله ، وهً أبٌات 5٘ٔ:  ٔ، وفٌه المراجع ، ومجاز المرآن  ٖٙدٌوانه )الطرابؾ( : (ٔ)
 مشهورة : 

ٌْكُْم ، َوِلكْن أْبِشِري أمَّ  ٌم ... َعلَ  عاِمرِ ال تَْمبُُرونًِ ، إنَّ لَْبِري ُمَحرَّ
 إذَا اْحتََملُوا َرأِْسً ، َوفًِ الّرأِس أْكثَِري ، ... َوؼُوِدَر ِعْنَد الُمْلتََمى ثَمَّ َسابِري
 و " سمٌر اللٌالً " : أبد اللٌالً ، وٌروى " سجٌس اللٌالً " ، وهو مثله.

 .25ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٖ)
،  ٕٓ٘، الشعر والشعراء :  25ٕ:  ٕ، األمالً  ٕن ضمرة النهثلً، انظر: نوادر أبً زٌد : البٌت لضمرة ب (ٗ)

، اللسان )بسل( وؼٌرها ، وبعد هذا البٌت من أبٌات  ٓٙٔ:  ٔ، األزمنة واألمكنة  ٕٗٗالوحشٌات رلم : 
ح ، وتنهاه عن بذل المال حسان : لالها المرأته إذ عاتبته على حلب إبله ونحرها لضٌفه وأهله ، وتحبب إلٌه الش

 المحط والجدب :  ، فً
ًَّ َوَعاِب! ً َساِؼٌب ... فََكفَاِن من إبٍَة َعَل ًُّ َعّمِ َها ، َوبَُن  أَأَُصرُّ

ٌَْرهُ ... أَْن َسْوَؾ ٌَخِلُجنً َسبٌُل ِصَحابًِ  َولَمَْد َعِلْمُت ، فبَلَ تَظُنًِّ َؼ
ٌٍْل َهاَمتً ... َوخَ   َرْجُت ِمْنَها َعاِرًٌا أثَْوابًِأَرأٌِت إْن َصَرَخْت بِلَ

ًَّ ُوُجوَهَها ... أْم تَْعِصبَنَّ ُرُإوَسَها بِِسبلَبِ!!  َهْل تَْخِمَشْن إبِِلً َعلَ
" بكرت " ، عجلت فً أول السحر. " بعد وهن " ، أي بعد لومة من جوؾ اللٌل. أرلها ما ٌبذل لبنً عمه من 

تلومه فً وجه الصبح. ثم أخذ ٌذكرها بالمروءة فٌمول : " أأصرها " ماله ، فلم تتؤن به مطلع النهار حتى أخذت 
، ٌعنً النوق ، ٌشد علٌها الصرار )وهو خٌط ٌشد فوق الخلؾ( ، لببل تحلب ، أو ٌرضعها ولدها ، ٌمول : ال 
 أفعل ذلن ، وبنً عمً جٌاع حتى ، أروٌهم ؛ و " السؽب " الجوع ، فإن ذلن لإم. و " اإلبة " الخزي ٌستحً
منه ، و " العاب " ، العٌب. ٌمول : كفان بهذا الفعل لإًما ٌخزي فاعله. ثم احتج علٌها بما ٌجد بنو عمه وضٌفانه 
من اللوعة علٌه إذا مات ، وأن اإلبل ال تفعل ذلن. فمال لها : إن الموت سبٌل كل حً ، وأنً سلن سبٌل 

: تجذبنً وتنتزعنً( كما خلجتهم من لبل.  أصحابً الذٌن ذهبوا وخلفونً ، فإن هذه السبٌل تخجلنً )أي
ولوله : " صرخت بلٌل هامتً " ، وهو من عمابد الجاهلٌة ، أبطله هللا باإلسبلم ، ٌزعمون أن روح المتٌل 
ًٌا أثوابً " أي : عارًٌا من  تصٌر طابًرا كالبومة ٌزلو عند لبره ، ٌمول : اسمونً ، اسمونً! ولوله : " عار

متع بلباسها فً الدنٌا. وٌروى : " بالًٌا أثوابً " ، وٌعنً عندبذ : أكفانه التً تبلى فً أثوابً التً كنت أست
التراب. ولول " هل تخمش إبلً " ، أي : هل تلطم اإلبل على وجوهها فٌخمشها اللطم وٌإثر فٌها وٌجرحها ، 

ا عند الحداد. ٌمول : هذا كما ٌفعل بنو عمً وبنات عمً إذا مت. و " السبلب " : عصابب للرأس سود ، ٌلبسنه
حزن بنات عمً علً ، فهل تفعل اإلبل فعلهن حتى آسى على نحرها وإهبلكها فً إطعامهم وإروابهم فً زمان 

 الجدب وهم جٌاع ؟
 .٘ٗٗ-ٖٖٖ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:5ٖٖ/ٔانظر: معانً المرىن للفراء: (٘)
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وهذا بعٌد"
ًٌّ َواَل َشِفٌٌع{ ]األنعام :  ِ َوِل ٌَْس لََها ِمْن ُدوِن َّللاَّ [، أي:" لٌس لها ؼٌر هللا 2ٓلوله تعالى:}َل

 .(ٕ) شافع ٌشفع لها عنده"ناصر ٌنصرها، فٌنمذها من عذاب، وال
ًَ ٌَْوٌم ال  لال ابن كثٌر:" أي: ال لرٌب وال أحد ٌشفع فٌها ، كما لال : } ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ

ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشَفاَعةٌ َواْلَكافُِروَن هُُم الظَّاِلُموَن { ]البمرة :   .(ٖ)["ٕٗ٘بَ
م بذنوبها فترتهن بما كسبت من آثامها ، أحٌد لال الطبري:" ٌمول : لٌس لها ، حٌن تسل

ٌنصرها فٌنمذها من هللا الذي جازاها بذنوبها جزاءها ،}وال شفٌع{، ٌشفع لها ، لوسٌلة له 
 .(ٗ)عنده"

أي: لبل أن تحٌط بها ذنوبها، ثم ال ٌنفعها أحد من الخلك، ال لرٌب وال  لال السعدي:"
 .(٘)صدٌك، وال ٌتوالها من دون هللا أحد، وال ٌشفع لها شافع"

[، أي:" وإن تَْفتَِد بؤي فداء 2ٓلوله تعالى:}َوإِْن تَْعِدْل كُلَّ َعْدٍل اَل ٌُْإَخْذ ِمْنَها{ ]األنعام :  
 .(ٙ)ال ٌُْمبَل منها"
 .(2)ال لتادة:" لو جاءت بملء األرض ذهبًا لم ٌمبل منها"ل 
فما ٌعدلها لو جاءت بملء األرض ذهبًا لتفتدي به ما لُبل منها" لال السدي:" 

(1). 
}وإن تعدل{: وإن تفتد ، ٌكون له الدنٌا وما فٌها ٌفتدي بها " }ال ٌإخذ لال ابن زٌد:" 

 .(5)منه{، عدال عن نفسه ، ال ٌمبل منه"
 .(ٓٔ)إن تمسط كل لسط ال ٌمبل منها. ألّنما التوبة فى الحٌاة" أبو عبٌدة:أي:" ولال 
وإن تعدل النفس التً أبسلت بما كسبت ، كل فداء، ال ٌمبل منها ،  لال الطبري:معناه:" 

ولد تؤّول ذلن بعض أهل العلم بالعربٌة بمعنى : وإن تُمسط كل لسط ال ٌمبل منها. ولال : إنها 
ٌاة ، ولٌس لما لال من ذلن معنى ، وذلن أن كل تابب فً الدنٌا فإن هللا تعالى ذكره التوبة فً الح

 .(ٔٔ)ٌمبل توبته"
لال ابن كثٌر:" أي : ولو بذلت كّل مبذول ما لبل منها كما لال : } إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا 

ذََهبًا َولَِو اْفتََدى بِِه أُولَبَِن لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم َوَما َوَماتُوا َوهُْم كُفَّاٌر فَلَْن ٌُْمَبَل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األْرِض 
 .(ٕٔ)["5ٔلَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]آل عمران : 

 .(ٖٔ)أي:]إن[ تفد كل فداء، }ال ٌإخذ منها{" لال البؽوي:" 
أي: تفتدي بكل فداء، ولو بملء األرض ذهبا }ال ٌإخذ منها{ أي: ال ٌمبل  لال السعدي:"

 .(ٗٔ)وال ٌفٌد"
 .(٘ٔ)العدل: الفدٌة" لال المرطبً:" 

                                                             
 .ٖ٘ٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٕ/ٌٖر ابن كثٌر:تفس (ٖ)
 .ٙٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:صٖٙٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:ص2ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .25ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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[، أي:" أولبن الذٌن ارتُِهنوا 2ٓلوله تعالى:}أُوَلبَِن الَِّذٌَن أُْبِسلُوا بَِما َكَسبُوا{ ]األنعام :  
 .(ٔ)بذنوبهم"
 .(ٕ)أسلموا للهبلن" لال البؽوي:أي:" 

}أولبن{ الموصوفون بما ذكر }الذٌن أبسلوا{ أي: أهلكوا وأٌسوا من  لال السعدي:"
 .(ٖ)الخٌر، وذلن }بما كسبوا{ "

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره : وهإالء الذٌن إن فدوا أنفسهم من عذاب هللا ٌوم  
فرهنوا به جزاًء بما كسبوا فً الدنٌا من  المٌامة كل فداء لم ٌإخذ منهم ، هم  أسلموا لعذاب هللا ،

 .(ٗ)اآلثام واألوزار"
 .(٘)عن السدي : " }أولبن الذٌن أبسلوا بما كسبوا{، لال ٌمال : أسلموا"

 .(ٙ)عن ابن عباس : }أولبن الذٌن أبسلوا{، لال : فُضحوا"
 .(2)عن ابن زٌد :}أولبن الذٌن أبسلوا بما كسبوا{، لال : أخذوا بما كسبوا"

[، أي:" 2ٓلوله تعالى:}لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم َوَعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن{ ]األنعام :  
د صلى  لهم فً النار شراب شدٌد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب كفرهم باهلل تعالى ورسوله محمَّ

 .(1)هللا علٌه وسلم وبدٌن اإلسبلم"
 .(5)عنً: ماء حار لد انتهى حره"شراب من حمٌم{، ٌلال السمرلندي:"}
 .(ٓٔ)، أي: ماء حار لد انتهى حره، ٌشوي وجوههم، وٌمطع أمعاءهم" لال السعدي:"

لال الطبري:" وإنما جعل تعالى ذكره لهإالء الذٌن وصؾ صفتهم فً هذه اآلٌة شرابًا  
لم ٌؽاثوا  من حمٌم ، ألن الحاّر من الماء ال ٌروي من عطش. فؤخبر أنهم إذا عطشوا فً جهنم

بماء ٌروٌهم ، ولكن بما ٌزٌدون به عطًشا على ما بهم من العطش}وعذاب ألٌم{، ٌمول : ولهم 
أًٌضا مع الشراب الحمٌم من هللا العذاُب األلٌم والهوان الممٌم }بما كانوا ٌكفرون{ ، ٌمول : بما 

 .(ٔٔ)ونه"كان من كفرهم فً الدنٌا باهلل ، وإنكارهم توحٌده ، وعبادتهم معه آلهة د
الماء الحار، وفً التنزٌل:}ٌَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِمٌم{ «: الحمٌم» لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)[ اآلٌة"5ٔ]الحج : 
هو الحاّر ، فً كبلم العرب ، وإنما هو :محموم، صرؾ إلى :فعٌل، ومنه «: الحمٌم»و  

 :  (ٖٔ)لٌل للحّمام ،حمام ، إلسخانه الجسم ، ومنه لول مرلش
 فًِ كُّلِ ُمْمًسى لََها ِمْمَطَرةٌ                   فٌَِها ِكبَاٌء ُمعَدٌّ َوَحِمٌْم   
ا ، ومنه لول أبً ذوٌب الهذلً فً صفة فرس ٌعنً بذلن: ماء حارًّ
(ٔ)  : 

                                                             
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٔٔ(:ص5ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٗٗ/ٔٔ(:صٕٖٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٗٗ/ٔٔ(:صٕٖٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1٘ٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٗٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
)بوالق(. من لصٌدته فً ابنة  ٔٙ:  ٔٔ، واللسان )لطر( )حمم( ، وسٌؤتً فً التفسٌر  ٘ٓ٘المفضلٌات : (ٖٔ)

جارٌة صاحبته فاطمة بنت المنذر ، وكان البنه عجبلن لصر بكاظمة ، وكان لها حرس ٌجرون عجبلن ، 
الثٌاب كل لٌلة حول لصرها ، فبل ٌطإه إال بنت عجبلن. وكانت تؤخذ كل عشٌة رجبل من أهل المال ٌبٌت 

رة " : المجمرة ، عندها ، فبات عندها المرلش لٌلة ، ولال ذان الشعر ، فوصفها بالنعمة والترؾ. و " الممط
ٌكون فٌها المطر )بضم فسكون( ، وهو العود الذي ٌتبخر به. و " الكباء " : ضرب من العود. ٌصؾ ما هً فٌه 

 من الترؾ ، بٌن تبخر بالعود الطٌب ، وتنزه باالستحمام بالماء الساخن ، من شدة عناٌتها ببدنها.
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ُع  ٌَتَبَضَّ تَِها إذَا َما اْستُْضِؽَبْت             إال اْلَحِمٌَم فَإنّهُ   تَؤبَى بِِدرَّ
 .(ٕ)الحمٌم : عرق الفرسٌعنً ب
 :(ٖ)[ لوالن2ٓوفً نسخ لوله تعالى:}َوذَِر الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُهْم لَِعًبا َولَْهًوا{ ]األنعام :  

أحدهما: أنه التضى المسامحة لهم واإلعراض عنهم ثم نسخ بآٌة السٌؾ: } فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن 
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم { ، ]سورة التو  .(ٙ)الطبري، واختٌار (٘)، والسدي(ٗ[، وهذا مذهب لتادة ٘بة : َح

[ ، ٔٔوالثانً: أنه خرج مخرج التهدٌد: كموله تعالى: } ذَْرنًِ َوَمْن َخلَْمُت َوِحًٌدا { ، ]المدثر: 
، (5)، ومكً بن أبً طالب(1)وهو اختٌار النحاس ، (2)فعلى هذا هو محكم، وهذا مذهب مجاهد

 .(ٓٔ)وابن الجوزي
 الفوابد:
أن اإلسبلم هو الدٌن الوحٌد الذي ٌعده هللا دٌنا وٌمبله من الناس بعد بعثة خاتم النبٌٌن،  -ٔ

لال تعالى:} وذر الذٌن اتخذوا دٌنهم لعبا ولهوا{ فاإلسبلم دٌن للبشرٌة كافة. فمن اتخذه 
 لعبا ولهوا، فإنما ٌتخذ دٌنه كذلن.

موجبات العموبة والخذالن هو اتخاذ لدٌن أن من أعظم أسباب الممت والحرمان. وأكبر  -ٕ
 هللا هزوا ولهوا ولعبا.

مؤمور بعد إهمال شؤن هإالء الذٌن  -وٌنسحب األمر على كل مسلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الرسول  -ٖ
أن ٌموم بتذكٌرهم وتخوٌفهم من أن  -اتخذوا دٌنهم لعبا ولهوا وؼرتهم الحٌاة الدنٌا 

وأن ٌبللوا هللا لٌس لهم من دونه ولً ٌنصرهم، وال شفٌع لهم ترتهن نفوسهم بما كسبوا، 
 كما أنه ال ٌمبل منهم فدٌة لتطلك نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت.

 أنه من مات على كفره لم ٌنج من النار إذ ال ٌجد فداء وال شفٌعاً ٌخلصه من النار بحال. -ٗ
 

 المرآن
ِ َما اَل ٌَنْ  ُ َكال ِذي }لُْل أَنَْدعُو ِمْن ُدوِن ّللا  نَا َونَُردُّ َعلَى أَْعمَابِنَا بَْعَد إِْذ َدَدانَا ّللا  فَعُنَا َواَل ٌَُضرُّ

 ِ ٌَْراَن لَهُ أَْصَحاٌب ٌَْدعُونَهُ إِلَى اْلُهَدى ائْتِنَا لُْل إِن  دَُدى ّللا   دَُو اْستَْهَوتْهُ الش ٌَاِطٌُن ِفً اأْلَْرِض َح
 [1ٔ({ ]األنعام : 1َٔم ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن )اْلُهَدى َوأُِمْرنَا ِلنُْسلِ 

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: أنعبد من دون هللا تعالى أوثاًنا ال تنفع وال تضر؟ ونرجع  -أٌها الرسول-لل 

َمن فسد عمله  -فً رجوعنا إلى الكفر-إلى الكفر بعد هداٌة هللا تعالى لنا إلى اإلسبلم، فنشبه 
فََضلَّ فً األرض، وله رفمة عمبلء مإمنون ٌدعونه إلى الطرٌك باستهواء الشٌاطٌن له، 

لهإالء المشركٌن: إنَّ هدى هللا الذي بعثنً به  -أٌها الرسول-الصحٌح الذي هم علٌه فٌؤبى. لل 

                                                                                                                                                                               
)بضع( ، وؼٌرها. وهذا من األبٌات التً أخذت على ، اللسان )حمم( )بصع(  125؛ المفضلٌات  2ٔدٌوانه (ٔ)

أبً ذإٌب ، وأنه ال علم له بالخٌل. ولد اختلؾ فً رواٌته. روي : وإذا ما استؽضبت " و " إذ اما استكرهت " ، 
ورواٌة الطبري مذكورة فً اللسان فً )بضع( وروي أًٌضا " ٌتصبع " بالصاد. أي ٌسٌل للٌبل للٌبل. و " تبضع 

الضاد ، سال سٌبل منمطعًا. وانظر شرح هذا البٌت فً المراجع ، فإنه ٌطول ذكره هنا. وأما رواٌة : " العرق " ب
استضؽبت " ، وهً التً هنا ، فمد فسرت بؤنه : فزعت ، ألن " الضاؼب " ، هو الذي ٌختبا فً الخمر لٌفزع 

 ور.بمثل صوت األسد. و " الضؽاب " و " الضؽٌب " صوت األرنب والذبب إذا تض
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن، ابن الجوزي: (ٖ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٗٗ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕعزاه ؼلٌه ابن الجوزي فً  نواسخ المرآن: (٘)
 .ٕٗٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٗٗ/ٔٔ(:صٖٔٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٔ - 2ٖٔفٌناسخهص: (1)
 .(ٕٗ٘فٌاإلٌضاح )(5)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٓٔ)
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هو الهدى الحك، وأُِمرنا جمًٌعا لنسلم هلل تعالى رب العالمٌن بعبادته وحده ال شرٌن له، فهو رب 
 كل شًء ومالكه.
 سبب نزول اآلٌة وجهان:فً 

احدهما: لال السدي:" لال المشركون للمإمنٌن: اتبعوا سبٌلنا، واتركوا دٌن دمحم = ملسو هيلع هللا ىلص. فمال هللا 
نَا{ تعالى ذكره: ِ َما اَل ٌَْنفَعُنَا َواَل ٌَُضرُّ  .(ٔ)"}لُْل أَنَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

أن هذه اآلٌة نزلت فً أبً بكر وامرأته حٌن دَعوا والثانً: حكى أبو صالح عن ابن عباس : "
 .(ٕ)ابنهما عبد الرحمن إلى اإِلسبلم والهدى أن ٌؤتٌهما"

ولال فً رواٌة أبً صالح: نزلت فً عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌك،  لال المرطبً:" 
له أصحاب كان ٌدعو أباه إلى الكفر وأبواه ٌدعوانه إلى اإلسبلم والمسلمون، وهو معنى لوله: )

: أمه أم رومان بنت الحارث بن ؼنم الكنانٌة، فهو (ٖ)ٌدعونه إلى الهدى( فٌؤبى. لال أبو عمر
شمٌك عابشة. وشهد عبد الرحمن بن أبً بكر بدرا واحدا مع لومه وهو وكافر، ودعا إلى البراز 

. ثم أسلم وحسن إسبلمه، (ٗ)«فسنمتعنً بن»فمام إلٌه أبوه لٌبارزه فذكر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال له:
إسبلمه، وصحب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هدنة الحدٌبٌة. هذا لول أهل السٌر. لالوا: كان اسمه عبد الكعبة 
فؽٌر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اسمه عبد الرحمن، وكان أسن ولد أبً بكر. لال: إنه لم ٌدرن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أربعة 

نوه إال أبا لحافة وابنه أبا بكر وابنه عبد الرحمن بن أبً بكر وابنه أبا عتٌك دمحم بن والء: أب وب
 .(٘)عبد الرحمن"
نَا{ ]األنعام :   ِ َما اَل ٌَْنفَعُنَا َواَل ٌَُضرُّ -لل  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}لُْل أَنَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٙ)تعالى أوثاًنا ال تنفع وال تضر؟" لهإالء المشركٌن: أنعبد من دون هللا -أٌها الرسول
 .(2)لال السدي:"هذه اآللهة"

 .(1)عن مجاهد فً لوله:"}ما ال ٌنفعنا وال ٌضرنا{، لال: األوثان" 

ما ال ٌنفعنا{ إن عبدناه، }وال ٌضرنا{ إن تركناه، ٌعنً: األصنام لٌس إلٌها لال البؽوي:"} 
 .(5)نفع وال ضر"
لل أندعوا أنعبد من دون هللا الضار النافع ما ال ٌمدر على نفعنا  لال الزمخشري:ٌعنً:" 

 .(ٓٔ)وال مضرتنا"
وهذا تنبٌه من هللا تعالى ذكره نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص على حجته على مشركً لومه من  لال الطبري:" 

نداد، عبدة األوثان. ٌمول له تعالى ذكره: لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن بربهم األوثاَن واأل
واآلمرٌن لن باتباع دٌنهم وعبادة األصنام معهم: أندعو من دون هللا حجًرا أو خشبًا ال ٌمدر على 
نفعنا أو ضرنا، فنخصه بالعبادة دون هللا، وندع عبادة الذي بٌده الضر والنفع والحٌاة والموت، 

ٌرتجى نفعه إن كنتم تعملون فتمٌزون بٌن الخٌر والشر؟ فبل شن أنكم تعلمون أن خدمة ما 
 .(ٔٔ)وٌرهب ضره، أحك وأولى من خدمة من ال ٌرجى نفعه وال ٌخشى ضره!"

                                                             
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٗ-5ٕ/ٙانظر: االستٌعاب"على هامش اإلصابة": (ٖ)
، من طرٌك الوالدي عن ابن 1ٙٔ/1، وعنه البٌهمً فً السنن:2٘ٗ-2ٗٗ/ٖأخرجه الحاكن فً المستدرن: (ٗ)

 .ٔٓٔ/ٗأبً زناد، عن أبٌه، وانظر: التلخٌص الحبٌر:
 .5ٔ-1ٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ُ{ ]األنعام :   ونرجع إلى الكفر  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}َونَُردُّ َعلَى أَْعَمابَِنا بَْعَد إِْذ َهَدانَا َّللاَّ
 .(ٔ)بعد هداٌة هللا تعالى لنا إلى اإلسبلم"

ٌمول: ونرد إلى أدبارنا، فنرجع المهمري خلفنا، لم نظفر بحاجتنا، بعد إذ  لال الطبري:" 
 .(ٕ)هدانا هللا، فوفمنا له"

لال أبو عبٌدة:" ٌمال: رّد فبلن على عمٌبٌه، أي: رجع ولم ٌظفر بما طلب ولم ٌصب  
 .(ٖ)شٌبا"
 .(ٗ)"لال البؽوي:"أي: إلى الشرن مرتدٌن 
 .(٘)رن بعد إذ أنمذنا هللا منه وهدانا لئلسبلم"راجعٌن إلى الش لال الزمخشري:أي:" 
أي: وننملب بعد هداٌة هللا لنا إلى الضبلل، ومن الرشد إلى الؽً، ومن  لال السعدي:" 

الصراط الموصل إلى جنات النعٌم، إلى الطرق التً تفضً بسالكها إلى العذاب األلٌم. فهذه حال 
 .(ٙ)ال ٌرتضٌها ذو رشد"

ٌَْرانَ ي اْستَْهَوتْهُ الشٌََّاِطٌُن فًِ اأْلَْرِض لوله تعالى:}َكالَّذِ   أي  [، أي:"2ٔ{ ]األنعام : َح
فٌكون مثلنا كمثل الذي اختطفته الشٌاطٌن وأضلته وسارت به فً المفاوز والمهالن فؤلمته فً 

 .(2)هّوة سحٌمة، فََضلَّ فً األرض متحٌراً ال ٌدري أٌن ٌذهب"
 .(1)أضلته فً األرض حٌران" لال لتادة:" 
لال مجاهد:"رجل حٌران ٌدعوه أصحابه إلى الطرٌك، فذلن مثل من ٌضّل بعد إذ  
 .(5)هدي"
هذا مثل ضربه هللا للكافر، ٌمول: الكافر حٌران، ٌدعوه المسلم إلى  وعن مجاهد أٌضا:" 

 .(ٓٔ)الهدى فبل ٌجٌب"
لٌه. ٌمال: هوى ٌهوي إلى الشًء أي: استؽوته وزٌنت له هواه ودعته إ لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)أسرع إلٌه"
 .(ٕٔ)أي: أضلته" {"اْستَْهَوتْهُ الشٌََّاِطٌنُ  لال الثعلبً:} 
لال أبو عبٌدة:" وهو: الحٌران الذي ٌشبّه له الشٌاطٌن فٌتبعها حتى ٌهوى فى األرض  
 .(ٖٔ)فٌضّل"
 (ٗٔ)المهمهكالذي ذهبت به مردة الجن والؽٌبلن فً األرض  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘ٔ)حٌران تابها ضاال عن الجادة ال ٌدرى كٌؾ ٌصنع"
«: الحٌران»أي: ٌكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشٌاطٌن، أي: أضلته، و لال البؽوي:" 

 .(ٙٔ)المتردد فً األمر، ال ٌهتدي إلى مخرج منه"

                                                             
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٙٔانظر: التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص2ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .الصحاح المتسعة. أفاده المفازة: أى«المهمه األرض»لوله(ٗٔ)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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أي: أضلته وتٌهته عن طرٌمه ومنهجه له الموصل إلى ممصده. فبمً  لال السعدي:" 
ٌَْران{"  .(ٔ)}َح
فٌكون مثلنا فً ذلن مثل الرجل الذي استتبعه الشٌطان، ٌهوي فً  لال الطبري:" 
، من لول المابل: لد حار فبلن فً الطرٌك، فهو ٌََحار فٌه «فعبلن»، فإنه:«حٌران»األرض، و

ة "َحٌرة وَحٌََراًنا َوحٌرُ  ورة، وذلن إذ ضل فلم ٌهتد للمحجَّ
(ٕ). 

ولال الزجاج:} الذي استهوته الشٌاطٌن فً األرض{،" أي: كالذي زٌنت له الشٌاطٌن  
 .(ٖ)هواه فً حال حٌرته"

لال السدي:" فٌكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشٌاطٌن فً األرض، ٌمول: مثلكم إن 
لى الطرٌك، فضّل الطرٌك، فحٌرته الشٌاطٌن، كفرتم بعد اإلٌمان، كمثل رجل كان مع لوم ع

 .(ٗ)واستهوته فً األرض"
، ٌدعونه «الؽٌبلن»عن ابن عباس :" لوله:}كالذي استهوته الشٌاطٌن فً األرض{، وهم 

باسمه واسم أبٌه واسم جده، فٌتبعها، فٌرى أنه فً شًء، فٌصبح ولد ألمته فً الهلكة، وربما 
رض ٌهلن فٌها عطًشا. فهذا مثل من أجاب اآللهة التً تُعبد من أكلته أو تلمٌه فً مضلّة من األ

 .(٘)دون هللا عز وجل"
 .(ٙ)، باأللؾ وٌمٌلها«استهوه»زة:مولرأ ح 
وله رفمة عمبلء  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}لَهُ أَْصَحاٌب ٌَْدعُونَهُ إَِلى اْلُهَدى ابِْتنَا{ ]األنعام :  

 .(2)مإمنون ٌدعونه إلى الطرٌك الصحٌح الذي هم علٌه فٌؤبى وال ٌستجٌب لهم"
لال السدي:" وأصحابه على الطرٌك، فجعلوا ٌدعونه إلٌهم، ٌمولون: ابتنا، فإنا على 
الطرٌك، فؤبى أن ٌؤتٌهم. فذلن مثل من ٌتبعكم بعد المعرفة بدمحم، ودمحم الذي ٌدعو إلى الطرٌك، 

 .(1)لطرٌك هو اإلسبلم"وا

أى: لهذا المستهوى أصحاب رفمة ٌدعونه إلى الهدى إلى أن ٌهدوه  لال الزمخشري:" 
الطرٌك المستوى. أو سمى الطرٌك المستمٌم بالهدى، ٌمولون له ابتنا ولد اعتسؾ المهمه تابعا 

تستهوى للجن ال ٌجٌبهم وال ٌؤتٌهم. وهذا مبنى على ما تزعمه العرب وتعتمده: أن الجن 
ٌَْطاُن ِمَن اْلَمّس{ ]البمرة :  ٌَتََخبَّطُهُ الشَّ [ ، 2ٕ٘اإلنسان، والؽٌبلن تستولى علٌه، كموله:}الَِّذي 

فشبه الضال عن طرٌك اإلسبلم التابع لخطوات الشٌطان والمسلمون ٌدعونه إلٌه فبل ٌلتفت 
 .(5)إلٌهم"
ٌمول: لهذا الحٌران الذي لد استهوته الشٌاطٌن فً األرض، أصحاٌب  لال الطبري:" 

على المحجة واستمامة السبٌل، ٌدعونه إلى المحجة لطرٌك الهدى الذي هم علٌه، ٌمولون له: 
ابتنا، وهذا مثل ضربه هللا تعالى ذكره لمن كَفر باهلل بعد إٌمانه، فاتبع الشٌاطٌن، من أهل الشرن 

ن كانوا أصحابه فً حال إسبلمه، الممٌمون على الدٌن الحك، ٌدعونه إلى باهلل وأصحابه الذٌ
الهدى الذي هم علٌه ممٌمون، والصواب الذي هم به متمسكون، وهو له مفارق وعنه زابل، 
ٌمولون له:"ابتنا فكن معنا على استمامة وهدى"! وهو ٌؤبى ذلن، وٌتبع دواعً الشٌطان، وٌعبد 

 .(ٓٔ)اآللهة واألوثان"

                                                             
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٖٕٖٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٓٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٙٔانظر: التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٕٕٖٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٔ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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هذا مثل ضربه هللا تعالى لمن ٌدعو إلى اآللهة ولمن ٌدعو إلى هللا تعالى،  البؽوي:" لال 
كمثل رجل فً رفمة ضل به الؽول عن الطرٌك ٌدعوه أصحابه من أهل الرفمة هلم إلى الطرٌك، 
وٌدعوه الؽول :هلم، فٌبمى حٌران ال ٌدري أٌن ٌذهب، فإن أجاب الؽول انطلك به حتى ٌلمٌه إلى 

 .(ٔ)وإن أجاب من ٌدعوه إلى الطرٌك اهتدى" الهلكة،
والشٌاطٌن ٌدعونه إلى الردى، فبمً بٌن الداعٌن حابرا وهذه حال الناس  لال السعدي:" 

كلهم، إال من عصمه هللا تعالى، فإنهم ٌجدون فٌهم جواذب ودواعً متعارضة، دواعً  الرسالة 
اْلُهَدى{ والصعود إلى أعلى علٌٌن. ودواعً  والعمل الصحٌح، والفطرة المستمٌمة }ٌَْدعُونَهُ إِلَى

الشٌطان، ومن سلن مسلكه، والنفس األمارة بالسوء، ٌدعونه إلى الضبلل، والنزول إلى أسفل 
سافلٌن، فمن الناس من ٌكون مع داعً الهدى، فً أموره كلها أو أؼلبها، ومنهم من بالعكس من 

ده الجاذبان، وفً هذا الموضع، تعرؾ أهل ذلن. ومنهم من ٌتساوى لدٌه الداعٌان، وٌتعارض عن
 .(ٕ)السعادة من أهل الشماوة"

لال الزجاج: لٌل فً التفسٌر ٌعنى بهذا عبد الرحمن بن أبً بكر، }ابتنا{ أي: تابعنا فً  
 .(ٖ)إٌماننا"
عن ابن عباس لوله:"}أندعو من دون هللا ما ال ٌنفعنا وال ٌضرنا ونرد على أعمابنا{،  

ضربه هللا لآللهة ومن ٌدعو إلٌها، وللدعاة الذٌن ٌدعوَن إلى هللا، كمثل رجل ضل لال: هذا مثل 
عن الطرٌك تابًها ضاال إذ ناداه مناد:ٌا فبلن بن فبلن، هلّم إلى الطرٌك، وله أصحاب ٌدعونه:ٌا 
فبلن، هلم إلى الطرٌك! فإن اتبع الداعً األول انطلك به حتى ٌلمٌه فً الهلكة، وإن أجاب من 

ه إلى الهدى اهتدى إلى الطرٌك. وهذه الداعٌة التً تدعو فً البرٌة من الؽٌبلن. ٌمول: مثل ٌدعو
من ٌعبد هإالء اآللهة من دون هللا، فإنه ٌرى أنه فً شًء حتى ٌؤتٌه الموت، فٌستمبل الهلكة 

 .(ٗ)والندامة"

له عن ابن عباس أٌضا لوله:"}كالذي استهوته الشٌاطٌن فً األرض حٌران وروي عن  
أصحاب ٌدعونه إلى الهدى{، فهو الرجل الذي ال ٌستجٌب لهدى هللا، وهو رجل أطاَع الشٌطان، 
وعمل فً األرض بالمعصٌة، وحار عن الحّك وضل عنه، وله أصحاب ٌدعونه إلى الهدى، 
وٌزعمون أن الذي ٌؤمرونه هًدى. ٌمول هللا ذلن ألولٌابهم من اإلنس: إن الهدى هدى هللا، 

 .(٘)تدعو إلٌه الجّن" والضبللة ما
ٌرى أن أصحاب هذا الحٌران الذٌن   -على هذه الرواٌة-فكؤّن ابن عباس  لال الطبري:" 

ٌدعونه إنما ٌدعونه إلى الضبلل، وٌزعمون أّن ذلن هدى، وأّن هللا أكذبهم بموله:}لل إّن هدى هللا 
 هو الهدى{، ال ما ٌدعوه إلٌه أصحابه.
ن هللا سمى الذي دعا الحٌراَن إلٌه أصحابه"هدى"، وكان وهذا تؤوٌل له وجه، لو لم ٌك

الخبر بذلن عن أصحابه الدعاة له إلى ما دعوه إلٌه: أنهم هم الذٌن سموه، ولكن هللا 
، وأخبر عن أصحاب الحٌران أنهم ٌدعونه إلٌه. وؼٌر جابز أن ٌسمً «هدى»سماه:

ذب، ألن ذلن وصفه بما لٌس من هللا"الضبلل" هدى، ألن ذلن كذب، وؼٌر جابز وصؾ هللا بالك
صفته. وإنما كان ٌجوز توجٌه ذلن إلى الصواب، لو كان ذلن خبًرا من هللا عن الداعً الحٌران 
أنهم لالوا له: تعال إلى الهدى، فؤما وهو لابل:}ٌدعونه إلى الهدى{، فؽٌر جابز أن ٌكون ذلن، 

 .(ٙ)وهم كانوا ٌدعونه إلى الضبلل"
 .(2)«ٌَْدعُونَهُ إَلى الُهَدى بٌَِّنًا»كان ٌمرأ:  وذكر عن ابن مسعود أنه

                                                             
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ(:صٖٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٗٔ(، و)ٖٖٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٔٔ(:صٖٖٓٗٔاخرجه الطبري) (2)
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على المطع « البٌن»من صفة:}الهدى{، وٌكون نصب« البٌن»وإذا لرئ ذلن كذلن، كان
، «األلؾ والبلم»لما حذفت« البٌن»من}الهدى{،  كؤنه لٌل: ٌدعونه إلى الهدى البٌن، ثم نصب
اها عن ابن مسعود تإٌد لول من وصار نكرة من صفة المعرفة، وهذه المراءة التً ذكرن
 .(ٔ)لال:"الهدى" فً هذا الموضع، هو الهدى على الحمٌمة

ِ هَُو اْلُهَدى{ ]األنعام :   لهإالء  -أٌها الرسول-لل  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}لُْل إِنَّ هَُدى َّللاَّ
 .(ٕ)المشركٌن: إنَّ هدى هللا الذي بعثنً به هو الهدى الحك"

}هدى هللا{: وهو اإلسبلم، هو الهدى وحده وما وراءه ضبلل وؼى،  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)ومن ٌبتػ ؼٌر اإلسبلم دٌنا. فماذا بعد الحك إال الضبلل"

ٌزجر عن عبادة األصنام، كؤنه ٌمول: ال تفعل ذلن فإن الهدى هدى هللا، ال  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)هدى ؼٌره"
ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن بربهم األوثان، ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم  لال الطبري:" 

المابلٌن ألصحابن:}اتبعوا سبٌلنا ولنحمل خطاٌاكم{، فإنا على هدى: لٌس األمر كما زعمتم، }إن 
هدى هللا هو الهدى{، ٌمول: إن طرٌك هللا الذي بٌنه لنا وأوضحه، وسبٌلنا الذي أمرنا بلزومه، 

لنا فبٌنه، هو الهدى واالستمامة التً ال شن فٌها، ال عبادة األوثان ودٌنه الذي شرعه 
 .(٘)واألصنامالتً ال تضر وال تنفع، فبل نترن الحك ونتبع الباطل"

أي: لٌس الهدى إال الطرٌك  التً شرعها هللا على لسان رسوله، وما  لال السعدي:" 
 .(ٙ)عداه، فهو ضبلل وردى وهبلن"

وأُِمرنا جمًٌعا لنسلم هلل  [، أي:"2ٔا ِلنُْسِلَم ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوأُِمْرنَ  
 .(2)تعالى رب العالمٌن بعبادته وحده ال شرٌن له فهو رب كل شًء ومالكه"

ٌمول: وأمَرنا ربنا ورّب كل شًء تعالى وجهه،  لنسلم له، لنخضع له  لال الطبري:" 

نخلص ذلن له دون ما سواه من األنداد واآللهة، ولٌل: وأمرنا كً بالذلة والطاعة والعبودٌة، ف
 .(1)نسلم، وأن نسلم لرب العالمٌن"

أي: أن نسلم، }لرب العالمٌن{، والعرب تمول: أمرتن لتفعل وأن تفعل  لال البؽوي:" 
 .(5)وبؤن تفعل"
أي:" بؤن ننماد لتوحٌده، ونستسلم ألوامره ونواهٌه، وندخل تحت عبودٌته،  لال السعدي: 

 .(ٓٔ)فإن هذا أفضل نعمة أنعم هللا بها على العباد، وأكمل تربٌة أوصلها إلٌهم"
فإن للت: ما معنى البلم فً لنسلم؟ للت: هً تعلٌل لؤلمر، بمعنى:  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)أمرنا ولٌل لنا أسلموا ألجل أن نسلم"
عن لتادة لوله:}لل أندعو من دون هللا ما ال ٌنفعنا وال ٌضرنا{، حتى بلػ:}لنسلم لرب 

 .(ٕٔ)العالمٌن{، علمها هللا محمًدا وأصحابه، ٌخاصمون بها أهَل الضبللة"
 الفوابد:
 مثل المشرن بالحٌران فً األرض. -ٔ

                                                             
 .٘٘ٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .2ٖ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ٌَْراَن{.ذم الحٌرة، لموله:} َكالَِّذي اْستَْهَوتْهُ الشٌََّاِطٌُن فًِ  -ٕ  األَْرِض َح
 لبح الردة وسوء عالبتها. -ٖ
 حرمة إجابة أهل الباطل لما ٌدعون إلٌه من الباطل.  -ٗ
 ال هدى إال هدى هللا تعالى أي ال دٌن إال اإلسبلم. -٘
 وجوب اإلسبلم هلل تعالى. -ٙ
تبٌن بهذه اآلٌة ونظابرها أن كل مدعو من دون هللا ال ٌنفع داعٌه وال ٌضره، وأن دعوة  -2

 من دونه تنافً اإلسبلم، ألن أساسه التوحٌد واإلخبلص، وهذا الشرن ٌنافٌه.من ٌدعً 
ومن الفوابد: أن مسابل العمٌدة اإلسبلمٌة تولٌفٌة، ال تإخذ من آراء البشر لورود أكثرها  -1

 فً المرآن بكلمة :}لل{ التلمٌنٌة.
 

 المرآن
اَلةَ َوات مُوهُ َودَُو ال ِذي إِلٌَْ   [ 1ٕ({ ]األنعام : 1ِٕه تُْحَشُروَن )}َوأَْن أَلٌُِموا الص 

 التفسٌر:
 -جل وعبل-وكذلن أُمرنا بؤن نمٌم الصبلة كاملة، وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهٌه. وهو 

 الذي إلٌه تُْحَشُر جمٌع الخبلبك ٌوم المٌامة.
بَلةَ{ ]األنعام : لوله تعالى:  وكذلن أُمرنا بؤن نمٌم الصبلة  [، أي:"2ٕ}َوأَْن أَلٌُِموا الصَّ
 .(ٔ)كاملة"
 .(ٕ): وأمرنا بإلامة الصبلة" لال البؽوي:"أي 
 .(ٖ)" أي: وأمرنا أن نمٌم الصبلة بؤركانها وشروطها وسننها ومكمبلتها" لال السعدي: 
 .(ٗ)وأمرنا بإلامة الصبلة، وذلن أداإها بحدودها التً فرضت علٌنا" لال الطبري:أي:" 

إلامة الصبلة: اإلتٌان بها والدوام علٌها. وٌجوز أن ٌكون}وأن ألٌموا  ً:"لال المرطب 
الصبلة{ عطفا على المعنى، أي: ٌدعونه إلى الهدى وٌدعونه أن ألٌموا الصبلة، ألن معنى 

 .(٘)}ابتنا{: أن ابتنا"
تمام الركوع والسجود والتبلوة «: إلامة الصبلة»روي عن ابن مسعود لال: " و 

 .(ٙ)إللبال علٌها فٌها"والخشوع، وا
 .(2)وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهٌه" [، أي:"2ٕ}َواتَّمُوهُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)نواهٌه"
 .(1)أي: "بفعل ما أمر به، واجتناب ما عنه نهى"  لال السعدي: 
 .(5): وأمرنا بالتموى" لال البؽوي:"أي 
ٌمول: واتموا رب العالمٌن الذي أمرنا أن نسلم له، فخافوه واحذروا  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)َسخطه، بؤداء الصبلة المفروضة علٌكم، واإلذعان له بالطاعة، وإخبلص العبادة له"
ٌِْه تُْحَشُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  َل الذي إلٌه  -جل وعبل-وهو [، أي:" 2ٕ}َوهَُو الَِّذي إِ

 .(ٔٔ)بلبك ٌوم المٌامة"تُْحَشُر جمٌع الخ
                                                             

 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٕٙ/ ٕ(: ص 1٘ٗٔأخرجهالطبري )(ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (1)
 .ٙ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)أي: تجمعون فً المولؾ للحساب" لال البؽوي:" 
 .(ٕ)" أي: تُْجَمعون لٌوم المٌامة، فٌجازٌكم بؤعمالكم، خٌرها وشرها" لال السعدي: 
ٌمول: وربكم رب العالمٌن، هو الذي إلٌه تحشرون فتجمعون ٌوم المٌامة،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)فٌجازي كلَّ عامل منكم بعمله، وتوفً كل نفس ما كسبت"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: األمر بإلامة الصبلة على وجه الوجوب فٌما ال تصح الصبلة  -ٔ

 ه وهو من كمالها.إال به؛ وعلى وجه االستحباب فٌما تصح الصبلة بدون
 ومنها: فضٌلة التموى، وهو: اتماء هللا تعالى بفعل المؤمور وترن المنهً. -ٕ
ومنها: إثبات الحشر وذكر ما فً اآلخرة من الحساب والجزاء وصحابؾ األعمال  -ٖ

 وكثرة األهوال والجنة والنار.
 

 المرآن
ٌَْوَم ٌَمُوُل كُْن فٌََكُوُن َلْولُهُ اْلَحكُّ َولَهُ اْلُمْلُن ٌَْوَم }َودَُو ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ  َو

ٌِْب َوالش َهاَدِة َودَُو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر )  [1ٖ({ ]األنعام : 1ٌُْٖنفَُخ فًِ الصُّوِر َعاِلُم اْلغَ
 التفسٌر:

وم المٌامة إذ ٌمول ٌ -أٌها الرسول-وهللا سبحانه هو الذي خلك السموات واألرض بالحك، واذكر 
، فٌكون عن أمره كلمح البصر أو هو ألرب، لوله هو الحك الكامل، وله الملن « كن»هللا: 

النفخة الثانٌة التً تكون بها عودة األرواح إلى « المرن»سبحانه وحده، ٌوم ٌنفخ الَملَن فً 
دونه، وهو الحكٌم وما تشاه -أٌها الناس -األجسام. وهو سبحانه الذي ٌعلم ما ؼاب عن حواسكم 

الذي ٌضع األمور فً مواضعها، الخبٌر بؤمور خلمه. وهللا تعالى هو الذي ٌختص بهذه األمور 

وؼٌرها بدًءا ونهاٌة، نشؤة ومصًٌرا، وهو وحده الذي ٌجب على العباد االنمٌاد لشرعه، والتسلٌم 
 لحكمه، والتطلع لرضوانه ومؽفرته.

وهللا  [، أي:"2ٖالسََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ{ ]األنعام :  لوله تعالى:}َوهَُو الَِّذي َخلَكَ  
 .(ٗ)سبحانه هو الذي خلك السموات واألرض بالحك"

 .(٘)ٌعنً: بؤنه لم ٌخلمهما باطبل لؽٌر شًء، ولكن خلمهما ألمر هو كابن" لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء العادلٌن بربهم األنداد،  لال الطبري:" 

الداعٌن إلى عبادة األوثان: أمرنا لنسلم لرب العالمٌن، الذي خلك السماوات واألرض بالحك، ال 
 .(ٙ)من ال ٌنفع وال ٌضر، وال ٌسمع وال ٌبصر"

ن ٌعبد ال األصنام. ومعنى }بالحك{ أي: بكلمة أي: فهو الذي ٌجب أ لال المرطبً:" 
 .(2)«"كن»الحك. ٌعنً لوله:

[، أربعة 2ٖموله تعالى:}َوُهَو الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحّكِ{ ]األنعام : وفٌ 
 :(1)الوال

 أحدها: خلمهما للحك. 
 والثانً: خلمهما حما. 

 والثالث: خلمهما بكبلمه وهو الحك. 

                                                             
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٔٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٗٗ/ٕ، وزاد المسٌر:5٘ٗ-1٘ٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
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 والرابع: خلمهما بالحكمة.
، أي: إظهارا للحك ألنه جعل «البلم»بمعنى:« الباء»لٌل:  "ِباْلَحّكِ{: لال البؽوي:} 

 .(ٔ)صنعه دلٌبل على وحدانٌته"
ٌوم  -أٌها الرسول-واذكر  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَمُوُل كُْن فٌََكُوُن{ ]األنعام :  

 .(ٕ)، فٌكون عن أمره كلمح البصر أو هو ألرب"« كن»المٌامة إذ ٌمول هللا: 
أي: واذكر ٌوم ٌمول كن. أو اتموا ٌوم ٌمول: كن. أو لّدر ٌوم ٌمول كن.  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)«"واتموه»ولٌل: هو عطؾ على الهاء فً لول:
والمعنى: أنه خلك السموات واألرض لابما «. نالحٌ»}الٌوم{ بمعنى  لال الزمخشري:" 

بالحك والحكمة، وحٌن ٌمول لشًء من األشٌاء كن فٌكون ذلن الشًء لوله الحك والحكمة، أى 
 .(ٗ)ال ٌكون شٌؤ من السموات واألرض وسابر المكونات إال عن حكمة وصواب"

ٌَْوَم ٌَمُوُل كُْن فٌََكُوُن{ ]األنعام : وفً    ، وجهان:[2ٖلوله تعالى:}َو
 .(٘)أحدهما : أن ٌمول لٌوم المٌامة : كن فٌكون ، ال ٌثنًِّ إلٌه المول مرة بعد أخرى ، لاله مماتل

ٌدل على سرعة أمر البعث والساعة، كؤنه لال: وٌوم ٌمول للخلك: موتوا لال البؽوي:فـ" 
 .(ٙ)فٌمومون، ولوموا فٌمومون"

ٌُْنفَخ فٌه لمٌام الساعة ، فتكون صوراً مثل المرآن ، والثانً : أنه ٌمول للسموات كونً صوراً 
 .(2)وتبدل سماًء أخرى ، لاله الكلبً

 .(1)أي: الصدق الوالع ال محالة، ٌرٌد أن ما وعده حك كابن" لال البؽوي:" 
{ ]األنعام :    .(5)لوله هو الحك الكامل" [، أي:"2ٖلوله تعالى:}لَْولُهُ اْلَحكُّ
ى سرعة أمر البعث والساعة، كؤنه لال: وٌوم ٌمول للخلك: موتوا ٌدل عللال البؽوي:فـ" 

 .(ٓٔ)فٌمومون، ولوموا فٌمومون"

 .(ٔٔ)أي: الصدق الكابن ال محالة" لال ابن الجوزي:" 
وله الملن سبحانه  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َولَهُ اْلُمْلُن ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّوِر{ ]األنعام :  

النفخة الثانٌة التً تكون بها عودة األرواح إلى « المرن»وحده، ٌوم ٌنفخ الَملَن فً 
 .(ٕٔ)األجسام"
أي: وله الملن ٌوم ٌنفخ فً الصور. أو وله الحك ٌوم ٌنمخ فً الصور.  لال المرطبً:" 

ولى للفناء والثانٌة لرن من نور ٌنفخ فٌه، النفخة األ« الصور»ولٌل: هو بدل من}ٌوم ٌمول{. و
 .(ٖٔ)لئلنشاء"
معنى الكبلم: أن الملون ٌومبذ ال ملن لهم، فهو المنفرد بالملن وحده،  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٗٔ)كما لال: واألمر ٌومبذ هلل"

                                                             
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٖ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٗٗ/ٕزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٗٗ/ٕزاد المسٌر: (ٗٔ)
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ٌِن{ ]الفاتحة :  لال البؽوي:"  [، ٌٗعنً: ملن الملون ٌومبذ زابل، كموله: }َماِلِن ٌَْوِم الّدِ
[، واألمر له فً كل ولت، ولكن ال أمر فً ذلن 5ْٔمُر ٌَْوَمبٍِذ ِل{ ]االنفطار : وكما لال: }َواأْلَ 

 .(ٔ)الٌوم ألحد مع أمر هللا"
ُخّص بالخبر عن ملكه ٌومبذ، وإن كان الملن له خالًصا فً كل ولت فً  لال الطبري:" 

الدنٌا واآلخرة، ألنه عنى تعالى ذكره أنه ال منازع له فٌه ٌومبذ وال مّدعً له، وأنه المنفرد به 
دون كل من كان ٌنازعه فٌه فً الدنٌا من الجبابرة، فؤذعن جمٌعهم ٌومبذ له به، وعلموا أنهم 

 .(ٕ)هم فً الدنٌا فً باطل"كانوا من دعوا
 :(ٖ)لوالن« الصور»وفً 

أحدهما: أنه لرن ٌنفخ فٌه نفختان : إحداهما لفناء من كان حًٌّا على األرض ، والثانٌة لنشر كل 
ٌٍْت.  َم

وِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض  واعتلوا لمولهم ذلن بموله : }َونُِفَخ فًِ الصُّ
ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى فَإِذَا هُْم لٌَِاٌم ٌَْنظُُروَن{ ]سورة الزمر :  إِال َمنْ  [ ، وبالخبر الذي 1َٙشاَء َّللاَّ

 .(ٗ)روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال إذ سبل عن الصور :"هو لرن ٌُنفخ فٌه"
 . (٘)ولال مجاهد: "الصور كهٌبة البوق"
 :(ٙ)المرن، فً لؽة لوم من أهل الٌمن، وأنشدوحكى ابن لتٌبة: أن الصور: 

 نحن نطحنا ؼداة الجمعٌن                                 بالضابحات فً ؼبار النمعٌن
 .(2)نطحا شدٌدا ال كنطح الصورٌن

 :(1)وأنشد الفراء
 َحتَّى ٌُْنفََخ الصُّورُ لَْوال اْبُن َجْعَدةَ لَْم تُْفتَْح لُُهْنُدُزكُْم                َوال ُخَراَساَن 

 .(ٓٔ)، ولال ابن الجوزي:"وهذا اختٌار الجمهور"(5)رّجحه البؽوي

، ٌمال: صورة وصور، بمنزلة سورة وسور، كسورة «صورة» والثانً: أن }الصور{، جمع:
، (ٖٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)البناء والمراد نفخ األرواح فً صور الناس، لاله الحسن

 :(٘ٔ)لال النابؽة ،(ٗٔ)ارتضاه البخاريو

                                                             
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕاد المسٌر:وما بعدها، وز ٕٙٗ-/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
و  ٕٖٔٔٔ« الكبرى»فً والنسابً ٕٖٗٗو  ٖٕٓٗوالترمذي  2ٕٗٗأبوداود  صحٌح. أخرجه حسن(ٗ)

 ٙٓ٘و  ٖٙٗ/ ٕوالحاكم  2ٖٕٔحبان  وابن ٕٖ٘/ ٕوالدارمً  5ٕٔو  ٕٙٔ/ ٕوأحمد  ٙ٘ٗٔٔو  1ٖٔٔٔ
« الزهد»فً المبارن وابن ٖٓٔ/ ٗ« الكمال تهذٌب»فً والمزي ٖٕٗ/ 2« الحلٌة»فً وأبونعٌم ٓٙ٘/ ٗو 

ٔ٘55. 
، ولال : " حدٌث صحٌح اإلسناد ، ولم ٌخرجاه " ، ووافمه الذهبً.  ٓٙ٘:  ٗورواه الحاكم فً المستدرن 

 ، و "المرن " ، البوق ٌتخذ من المرون ، ٌنفخ فٌه.العاص بن عمرو بن هللا عبد حدٌث من كلهم الترمذي وحسنه
 .٘ٗ/ٕ، وزاد المسٌر:2٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .بدوننسبة ٕٙ« : المرآن ؼرٌب»فً الرجز(ٙ)
 .ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
، نسب لرٌش : ٖٙٗ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري: ٖٓٗ/ٔلم أعرؾ لابله، والبٌت ببل نسبة فً معانً المرآن للفراء:(1)
 اللسان "صور". 2ٕٙ، المعرب للجوالٌمً :  ٖ٘ٗ: 
 .2٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي:(5)
 .٘ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .٘ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/٘انظر: الجامع الصحٌح: (ٗٔ)
 ٘ٙ/ ٔ :،وتفسٌرالمرطبً٘ٓٔ/ ٔ :،وتفسٌرالطبريٗ :المرآن ،ومجازٖ٘/ ٙ :واللسان ،2ٔ :دٌوانه(٘ٔ)

  .15/ ٔن :واإلتما
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 ترى كّل ملن دونها ٌتذبذب              ألم تر أّن هللا أعطان سورة            
 .(ٔ)لال ابن لتٌبة:" السورة فً هذا البٌت سورة المجد. وهً مستعارة من سورة البناء" 

 :(ٕ)ولال العّجاج
 سرت إلٌه فى أعالى الّسور         فرّب ذى سرادق محجور                   

 :(ٖ)ومنها: سورة المجد أعالٌه، ولال جرٌر
 لّما أتى خبر الّزبٌر تواضعت                سور المدٌنة والجبال الخّشع

بفتح « فً الصور:»وكذلن لرأ الحسن، ومعاذ المارئ، وأبو مجلز، وأبو المتوكل 
 . (ٗ)الواو

المرن، ألنه لال عز وجل: }ونفخ فً الصور لال ثعلب: "األجود أن ٌكون }الصور{: 
فصعك من فً السماوات ومن فً األرض{، ثم لال: }ثم نفخ فٌه أخرى{، ولو كان الصور، 
كان: ثم نفخ فٌها، أو فٌهن، وهذا ٌدل على أنه واحد، وظاهر المرآن ٌشهد أنه ٌنفخ فً الصور 

 .(٘)مرتٌن"
الصور لرن ٌنفخ » ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: ولد روى أهل التفسٌر عن أبً هرٌرة عن رسول هللا

ثبلث نفخات: األولى: نفخة الفزع. والثانٌة: نفخة الصعك. والثالثة: نفخة المٌام لرب  فٌه
 . (ٙ)«العالمٌن

، ألم تسمع أنه ٌمول : }َونُِفَخ فًِ  (2)لال ابن عباس: " ٌعنً: بالصور : النفخة األولى
ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى ٌعنً الثانٌة  الصُّوِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض إِال َمْن َشاَء َّللاَّ

 . (1)["1ٙفَإِذَا هُْم لٌَِاٌم ٌَْنظُُروَن{ ]سورة الزمر : 

                                                             
 .ٖٗؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .التاج"سور" واللسان، ٕ٘ٗ/ ٕلسٌبوٌه:  الكتاب ،وفى٘ٔدٌوانه:رلم فً (ٕ)
والتاج  واللسان ٘ٗٔ/ ٔوالطبري  ٕٖٔ دللمبر والكامل -ٕ٘، 5ٔ/ ٔوالكتاب  5ٙ5والنمابض  ٖ٘ٗدٌوانه (ٖ)
 .ٙٙٔ/ ٕوالخزانة  "،سور"
 .٘ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٗ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 و 11ٖ «العظمة» فً الشٌخ وأبو ،ٖٙ «الطوال» فً الطبرانً أخرجه. المطول الصور حدٌث بعض هو(ٙ)

 و ٖٓ/ ٕٗ و ٓٔٔ/ 2ٔ و ٖٖٔ و ٖٖٓ/ ٕ والطبري ،5ٙٙ و 1ٙٙ «البعث» فً والبٌهمً ،5ٖٓ و 15ٖ
 بن إسماعٌل عن طرق من 55ٕٔ «العالٌة المطالب» فً كما راهوٌه بن وإسحاق ٕٖ و ٖٔ و ٕٙ/ ٖٓ و ٔٙ
 بن دمحم عن وتارة هرٌرة أبً عن المرظً كعب بن دمحم عن زٌاد أبً بن ٌزٌد عن تارة فرواه واه، وهو رافع،
 بن دمحم عن األنصار من رجل عن زٌادة أبً ابن ٌزٌد بن دمحم عن وتارة هرٌرة أبً عن كعب بن دمحم عن زٌاد
 فمداره كان وأٌا. هرٌرة أبً عن األنصار من رجل عن المرظً كعب بن دمحم عن وتارة هرٌرة، أبً عن كعب
 أحمد ضعفة: 12ٕ المٌزان فً جاء. واه وهو أحد، بطوله الحدٌث هذا على ٌتابعه ولم رافع، بن إسماعٌل على
 .اهـ نظر فٌها كلها أحادٌثه: عدي ابن ولال مترون،: وؼٌره الدارلطنً ولال وجماعة، وٌحٌى
 فً الحافظ فمال بطوله الحدٌث هذا وهن على الحفاظ نص ولد. سبك كما فٌه اضطرب ولد. باختصار

/ ٔٔ الفتح فً وجاء. مجهول تابعٌه: ٕٔ/ ٔ فً البوصٌري، ولال. هـ. ا ضعؾ فٌه: 55ٕٔ «العالٌة المطالب»
 فً معبد بن وعلً «الكبٌر» فً ٌعلى وأبً حمٌد بن عبد وأخرجه: ملخصه ما 1ٔ٘ٙ حدٌث عمب 5ٖٙ -1ٖٙ
 بن إسماعٌل وأخرجه ضعفه، مع سنده فً واضطرب رافع، بن إسماعٌل على ومداره «والمعصٌة الطاعة»
 عبد على مؽلطاي واعترض المرظً دمحم عن عجبلن بن دمحم عن «تفسٌره» فً الضعفاء أحد الشامً زٌاد أبً
 إسماعٌل من سرله ولعله منه، أضعؾ الشامً أن علٌه وخفً رافع، بن بإسماعٌل الحدٌث تضعٌفه فً الحك
 من رافع بن إسماعٌل جمعه: كثٌر ابن الحافظ لال ولد. الحدٌث ٌضع: الدارلطنً لال ولد عجبلن بابن فلزله
 بن بكر أبو الماضً رافع بن إسماعٌل طرٌك من الحدٌث صحح ولد. هـ. ا واحدا مسالا كله فساله آثار عدة
 البٌهمً لبله وضعفه أولى، تضعٌفه فً الحك عبد ولول «التذكرة» فً المرطبً وتبعه «سراجه» فً العربً
 .ٕٕٗ و ٖٕٕ/ ٕ «والنهاٌة البداٌة» فً هللا رحمه كثٌر ابن أٌضا علٌه وتكلم الحافظ، كبلم اهـ

 الكتاب فً وبعضه وؼٌرهما الصحٌحٌن فً ألفاظه وبعض التمام، بهذا ضعٌؾ حدٌث أنه: المول وخبلصة
 .5ٓٔ/ ٕ «كثٌر ابن تفسٌر» انظر علٌه ٌتابع ال منكر اآلخر وبعضه المعتبرة

 .ٌعنً: نفخة الصعك (2)
 ٗٙٗ/ٔٔ(:ٖٖٖٗٔرجه الطبري)خأ (1)
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عندنا ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن 
،  (ٔ)«إن إسرافٌَل لد التمم الصور وحنى جبهته ، ٌنتظر متى ٌإمر فٌنفخ»هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه لال : 

 .(ٖ)"(ٕ)«الصور لرن ٌنفخ فٌه»وأنه لال : 
 .(ٗ)بنونٌن« ننفخ»وروى إسحاق بن ٌوسؾ األزرق عن أبً عمرو 

َهاَدةِ{ ]األنعام :  لوله تعالى:}َعاِلمُ   ٌِْب َوالشَّ وهو سبحانه الذي ٌعلم ما ؼاب  [، أي:"2ٖاْلؽَ
 .(٘)وما تشاهدونه" -أٌها الناس -عن حواسكم 
 .(ٙ)ٌعنً : أن عالم الؽٌب والشهادة ، هو الذي ٌنفخ فً الصور" لال ابن عباس:" 

 .(2)عنكم ما لم تروه"ولال الحسن: " الشهادة، ما لد رأٌتم من خلمه، والؽٌب: ما ؼاب 
عالم ما تعاٌنون : أٌها الناس ، فتشاهدونه ، وما ٌؽٌب عن حواسكم  لال الطبري:أي:" 

 .(1)وأبصاركم فبل تحسونه وال تبصرونه"
 .(5)ٌعلم ما ؼاب عن العباد وما ٌشاهدونه، ال ٌؽٌب عن علمه شًء" لال البؽوي:أي:" 
}الؽٌب{: وهو ما ؼاب عن العباد مما لم ٌعاٌنوه، والشهادة وهو ما  لال ابن الجوزي:" 

 . (ٓٔ)شاهدوه ورأوه"
وهو الحكٌم الذي ٌضع األمور  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر{ ]األنعام :  

 .(ٔٔ)فً مواضعها، الخبٌر بؤمور خلمه"
خلمه من حال الوجود إلى العدم ، ثم }وهو الحكٌم{، فً تدبٌره وتصرٌفه لال الطبري:" 

من حال العدم والفناء إلى الوجود ، ثم فً مجازاتهم بما ٌجازٌهم به من ثواب أو عماب، 
}الخبٌر{، بكل ما ٌعملونه وٌكسبونه من حسن وسٌا ، حافظ ذلن علٌهم لٌحازٌهم على كل ذلن، 

، فإنه علٌم بكل ما تؤتون وتذرون ، ٌمول تعالى ذكره : فاحذروا ، أٌها العادلون بربكم ، عمابَه 
 .(ٕٔ)وهو لكم من وراء الجزاء على ما تعملون"

 .(ٖٔ)ن أبً العالٌة: لوله:"}الحكٌم{، لال: حكٌم فً أمره"ع 
عن دمحم بن جعفر بن الزبٌر :لوله: }الحكٌم{، لال: الحكٌم فً عذره ورحمته إلى  
 .(ٗٔ)عباده"
 الفوابد:
 -تبارن وتعالى  -عن نفسه، وٌسوق لنا ربنا  -وتعالى تبارن  -فً اآلٌة ٌعرفنا هللا  -ٔ

مشاهد كثٌرة تعرفنا به، وتدلُّنا علٌه، فهو خالك السموات واألرض، وهو الذي له الملن 
 ٌوم المٌامة، وهو سبحانه الذي ٌعلم ما ؼاب عن العباد وما ٌشاهدونه.

 تمرٌر المعاد والحساب والجزاء. -ٕ

                                                             
:  ٖرواه الترمذي فً باب " ما جاء فً الصور " ، وفً أول تفسٌر سورة الزمر وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره (ٔ)

 فً صحٌحه " ، ولم أستطع أن أعرؾ مكانه فً صحٌح مسلم.، ثم لال : " رواه مسلم  2ٖٖ
 سبمك تخرٌجه انظر: المول األول. (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٔٔ(:ٕٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ1ٙ.أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .ٙٗ/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ12.أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ11.أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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واالرض باطبل وال لعبا وال عبثا بل خلك ذلن وؼٌره انه تعالى: لم ٌخلك السموات  -ٖ
بالحك وللحك وٌمضً الحك ولذلن تسمى سبحانه وتعالى بالحك وكان لوله الحك وحكمه 

 الحك فهو سبحانه وتعالى الحك.
{: أن الحك الذي خلك به  -ٗ ٌَمُوُل كُْن فٌََكُوُن لَْولُهُ اْلَحكُّ ومن فوابد لوله تعالى: }َوٌَْوَم 

 األرض لد كان لبل السموات واألرض، والحك لوله، ولٌس لوله مخلولًا.السموات و
وٌستفاد من الفابدة السابمة: الرد على تؽالٌط الجهمٌة، لال ابن بطة": ثم إن الجهمً  -٘

ٌمول: }َوَما َخلَْمنَا السََّمَواِت َواألَْرَض َوَما  -عز وجل-ادعى أمًرا آخر، فمال: إن هللا 
ٌْنَُهَما الِعبٌِنَ  [ فزعم أن المرآن ال ٌخلو أن ٌكون فً السموات أو فً 1ٖ{ ]الدخان: بَ

 األرض أو فٌما بٌنهما.
{  -عز وجل-فٌمال له: إن هللا  ٌْنَُهَما إِالَّ بِاْلَحّكِ ٌمول: }َوَما َخلَْمنَا السََّمَواِت َواألَْرَض َوَما بَ

لوله وكبلمه، ألنه هو [ فالحك الذي خلك به السموات واألرض وما بٌنهما هو 1٘]الحجر: 
 [ .1ٗالحك ولوله الحك: }لَاَل فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ أَلُوُل{ ]ص: 

[ فؤخبر بؤن الخلك كله 2ٖولال: }َوٌَْوَم ٌَمُوُل كُْن فٌََكُوُن لَْولُهُ اْلَحكُّ َولَهُ اْلُمْلُن{ ]األنعام: 
 كان بالحك والحك لوله وكبلمه.
{ ]النمل: ولال: }َخلََك السََّمَواِت َواألَ  { ْٖرَض بِاْلَحّكِ ُ ذَِلَن إِالَّ بِاْلَحّكِ [ ولال: }َما َخلََك َّللاَّ

-[ ٌعنً لوله وكبلمه، فموله وكبلمه لبل السموات واألرض وما بٌنهما، فتفهموا ٘]ٌونس: 
وال ٌستفزنكم الجهمً الخبٌث بتؽالٌطه وتموٌهه وتشكٌكه لٌزلكم عن دٌنكم، فإن  -رحمكم هللا
 .  (ٔ)ٌؤلوا جهًدا فً تكفٌر الناس وتضلٌلهم. عصمنا هللا وإٌاكم من فتنته برحمته" الجهمً ال

 :«الخبٌر«»الحكٌم»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا سبحانه وتعالى. وهما  -ٙ
هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم :"«الحكٌم»فـ -

آلر، تلن آٌات الكتاب }: -جل وعز-بمعنى: مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 
فدل على [، ٔ: ]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس {الحكٌم

 لى فعٌل.مت آٌاته، صرؾ عن مفعل إالحكٌم هنا الذي أحك»ـأن المراد ب
ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن 
التمدٌر لها. إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، 
وما أشبههما من ضعاؾ الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون 

ه بخلك السموات واألرض والجبال وسابر الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌ
 {الذي أحسن كل شًء خلمه}: -جل وعز-معاظم الخلٌمة، وكذلن. هذا فً لوله 

[ لم تمع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا المعنى معدوم 2:]السجدة
 إلىفً المرد، والخنزٌر، والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌه 

إنشاء كل شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على  حسن التدبٌر فً
 {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله ]تعالى[: 

 .(ٕ) [ٕ:]الفرلان
هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: }فاسؤل به «:"الخبٌر»و -

[. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به من 5٘:خبٌرا{ ]الفرلان
فبلن؛ أي: أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي 
ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  

 العمول.
األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به سواء فٌما ؼمض من  -سبحانه-وعلم هللا 

منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من 

                                                             
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٕاإلبانة:(ٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء: (ٕ)
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حس، وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا 
 .(ٔ)عن هذه الصفات علوا كبٌرا"

العلم بكنه المعلومات على "أن الخبر هو «: الخبر»، و«العلم» والفرق بٌن 
 .(ٕ)حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم"

 
 المرآن
({ 1ٗ}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِدٌُم أِلَبٌِِه آَزَر أَتَت ِخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً إِنًِّ أََراَن َولَْوَمَن ِفً َضاَلٍل ُمبٌٍِن ) 

 [ 1ٗ]األنعام : 
 التفسٌر:
ة  -أٌها الرسول-واذكر  إبراهٌم علٌه السبلم ألبٌه آزر، إذ لال له: أتجعل من األصنام آلهة ُمحاجَّ

 تعبدها من دون هللا تعالى؟ إنً أران ولومن فً ضبلل بٌِّن عن طرٌك الحك.
 -أٌها الرسول-واذكر  [، أي:"2ٗ}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم أِلَبٌِِه آَزَر{ ]األنعام : لوله تعالى: 

ة إبراهٌم علٌه السبل  .(ٖ)م ألبٌه آزر، إذ لال له"ُمحاجَّ
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : واذكر ، ٌا دمحم لحجاجن الذي تحاّج به  

لومن ، وخصومتن إٌاهم فً آلهتهم ، وما تراجعهم فٌها ، مما نلمٌه إلٌن ونعلمكه من البرهان 
حة ما أنت علٌه ممٌم من الدٌن ، وحمٌمة ما أنت والداللة على باطل ما علٌه لومن ممٌمون ، وص

علٌهم به محتج ِحَجاج إبراهٌم خلٌلً لوَمه ، ومراجعته إٌاهم فً باطل ما كانوا علٌه ممٌمٌن من 
عبادة األوثان ، وانمطاعه إلى هللا والرضا به ولًٌّا وناصًرا دون األصنام، فاتخذه إماًما والتد به ، 

ن مثاال إذ لال ألبٌه مفارلًا لدٌنه ، وعاببًا عبادته األصنام دون واجعل سٌرته فً لومن لنفس
 .(ٗ)باربه وخالمه : ٌا آزر"

 [،أربعة ألوال:2ٗ}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم أِلَبٌِِه آَزَر{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 
، (1)سحاق، ودمحم بن إ(2)، والسدي(ٙ)، والحسن(٘)أحدهما : أن آزر اسم أبٌه ، لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)، والكلبً(5)والضحان
، أبو إبراهٌم. وكان ، فٌما ذكر لنا وهللا أعلم ، رجبل من أهل كُوثَى «آزر»لال دمحم : " 

 .(ٔٔ)، من لرٌة بالسواد ، سواد الكوفة"
لال ابن عباس:"ٌعنً بآزر: الصنم، وأبو إبراهٌم اسمه: ٌازر. وأمه اسمها: مثانً. 

 .(ٕٔ)إسماعٌل اسمها: هاجر، وهً سرٌة إبراهٌم"وامرأته اسمها: سارة. وأم 
« إسرابٌل»، مثل: «تارح»، وهو «آزر»روي عن سعٌد بن عبد العزٌز لال : هو

 .(ٖٔ)«"ٌعموب»و

                                                             
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٗبو هبلل العسكري:ا ،الفروق (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ15انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ5ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙٙٗ/ٔٔ(:صٖٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٙٔ/ٗعزاه إلٌه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (5)
 .ٓٙٔ/ٗعزاه إلٌه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٔٔ(:صٖٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ15أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٗٔ/ٗ(:ص2ٗ15أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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اسم أبى إبراهٌم علٌه السبلم. وفً كتب التوارٌخ أن اسمه « آزر» لال الزمخشري:" 
تارح وعابر وعازر وشالخ فاعل، مثل: «: آزر»بالسرٌانٌة: تارح. واأللرب أن ٌكون وزن

 .(ٔ)وفالػ وما أشبهها من أسمابهم، وهو عطؾ بٌان }ألبٌه{"
ولد ثبت أن اسمه تارح فله على هذا المول اسمان كٌعموب وإسرابٌل،  لال ابن عطٌة:" 

وهو فً اإلعراب على هذا بدل من األب المضاؾ فً موضع خفض وهو اسم علم، ولال 
وضع نصب بفعل مضمر تمدٌره: أتتخذ أصناما. وفً هذا مجاهد بل هو اسم صنم وهو فً م

 .(ٕ)ضعؾ"
، (ٗ)، وسعٌد بن المسٌب(ٖ)والثانً : أن آزر اسم صنم ، وكان اسم أبٌه تارح ، لال مجاهد

 .(٘)وٌمان
كؤنه لال: وإذ لال إبراهٌم ألبٌه أتتخذ آزر إلها؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ فكؤنه جعل أصناما 

 .(ٙ)معناه اإلنكار بدال من آزر، واالستفهام
 .(2)والثالث : أنه لٌس باسم ، وإنما هو صفة سب بعٌب ، وهذا لول سلٌمان التٌمً

عن معتمر بن سلٌمان لال: "سمعت أبً ٌمرأ: }وإذ لال إبراهٌم ألبٌه آزر{، لال: بلؽنً 
 .(1)أنها أعوج، وأنها أشد كلمة لالها إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص"

 وال: وفً معناه ثبلثة أل
، وهو لول (5)أحدها: أنه المعوج، كؤنه عابه بزٌؽه وتعوٌجه عن الحك، ذكره الفراء

 .(ٓٔ)سلٌمان
 .(ٔٔ)والثانً: أنه المخطا، فكؤنه لال: ٌا مخطا أتتخذ أصناما؟ ذكره الزجاج

لال بعضهم بل هو صفة ومعناه هو المعوج المخطا. وٌعترض هذا  لال ابن عطٌة:" 
فهو نكرة وال ٌجوز أن تنعت المعرفة بالنكرة وٌوجه ذلن على تحامل  إذا كان صفة« آزر»بؤن 

بؤن ٌمال أرٌدت فٌه األلؾ والبلم وإن لم ٌلفظها، وإلى هذا أشار الزجاج ألنه لدر ذلن فمال ألبٌه 
المخطا، وبؤن ٌمال إن ذلن ممطوع منصوب بفعل تمدٌره اذن المعوج أو المخطا، واال تبمى 

. وهذا ضعٌؾ، ولٌل نصبه على الحال كؤنه لال: وإذ لال إبراهٌم ألبٌه فٌه الصفة بهذه الحال
 .(ٕٔ)وهو فً حال عوج وخطؤ"

 .(ٖٔ)والرابع: ولٌل: معناه الشٌخ الهنم بالفارسٌة. ذكره الثعلبً
 . (ٗٔ)والرابع: أنه لمب ألبٌه، ولٌس باسمه، لاله مماتل بن حٌان

 .(٘ٔ)لمب له"« آزر»تارح، فكؤن لال الفراء:" ولد أجمع أهل النسب على أنه ابن  
 .(ٙٔ)لال ابن االنباري: "لد ٌؽلب على اسم الرجل لمبه، حتى ٌكون به أشهر منه باسمه"

                                                             
 .1ٖ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٗعزاه إلٌه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٗعزاه إلٌه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (٘)
 .ٙٗ/ٕ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٙ/ٕانظر : معانً المرىن للزجاج:  (ٙ)
 .ٕٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٗ5ٖانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٗ5ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٕٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٗ5ٖانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .ٙٗ/ٕ، وزاد المسٌر:1٘ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓٙٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٔالمرآن:معانً (٘ٔ)
 .ٙٗ/ٕنمبل عن: زاد المسٌر: (ٙٔ)
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 سبَّ أباه ؟ -وهو نبً  -لال الماوردي:"فإن لٌل : فكٌؾ ٌصح من إبراهٌم 
لٌل : ألنه سبّه بتضٌٌعه حك هللا تعالى ، وحك الوالد ٌسمط فً تضٌٌع حك هللا"
(ٔ). 

، والمراءة المعروفة بالنصب، وهو اسم «آزر»، بالرفع، ٌعنً: «آزر»أ ٌعموب:لر
 .(ٕ)أعجمً ال ٌنصرؾ فٌنتصب فً موضع الخفض

أتجعل من األصنام آلهة تعبدها  [، أي:"2ٗ}أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهًة{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)من دون هللا تعالى؟"

هللا تعالى ذكره عن لٌل إبراهٌم ألبٌه آزر أنه لال:}أتتخذ لال الطبري:" وهذا خبر من  
ان ورزلن؟، و «: األصنام»أصناًما آلهة{، تعبدها وتتخذها ربًّا دون هللا الذي خلمن فسوَّ

جمع:صنم، والصنم: التمثال من حجر أو خشب أو من ؼٌر ذلن فً صورة إنسان، 
نسان فً الحابط وؼٌره:صنم، ، ولد ٌمال للصورة المصّورة على صورة اإل«الوثن»وهو
 .(ٗ)ووثن"
ٌا آزر أتتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون هللا الذي خلمن وخلمها؟  لال المراؼً:أي:" 

 .(٘)فهو المستحك للعبادة دونها"
 .(ٙ)استفهام توبٌخ، أى أتتخذها آلهة وهً ال تستحك اإللهٌة" لال النسفً:" 
 .(2)لها من األمر شًء" أي: ال تنفع وال تضر ولٌس لال السعدي:" 
إنً أران ولومن [، أي:" 2ٗ}إِنًِّ أََراَن َولَْوَمَن فًِ َضبَلٍل ُمِبٌٍن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

فً ضبلل بٌِّن عن طرٌك الحك"
(1). 

حٌث عبدتم من ال ٌستحك من العبادة شٌبا، وتركتم عبادة خالمكم،  لال السعدي:" 
 .(5)ورازلكم، ومدبركم"

الطبري:" ٌمول:}إنً أران{، ٌا آزر،}ولوَمن{ الذٌن ٌعبدون معن األصنام لال  

وٌتخذونها آلهة ، فً زوال عن محّجة الحك، وعدول عن سبٌل الصواب، ٌتبٌن لمن أبَصره أنه 
جْوٌر عن لصد السبٌل، وزواٌل عن محجة الطرٌك الموٌم. ٌعنً بذلن أنه لد ضّل هو وهم عن 

استوجب علٌهم إخبلص العبادة له بآالبه عندهم، دون ؼٌره من اآللهة  توحٌد هللا وعبادته، الذي
 .(ٓٔ)واألوثان"
أي: فً ذهاب عن طرٌك الحك بٌن واضح لكل من له أدنى عمل، كٌؾ  لال الشنمٌطً:" 

تتركون عبادة الخالك الرازق النافع الضار المحًٌ الممٌت وتعبدون جمادات ال تنفع وال تضر، 
 .(ٔٔ)!! هذا هو الضبلل المبٌن الواضح لكل من له أدنى عمل"وال تسمع وال تبصر؟

أي إنى أران ولومن الذٌن ٌعبدون هذه األصنام مثلن، فى ضبلل عن  لال المراؼً:" 
الصراط المستمٌم، مبٌن ال شبهة فٌه للهدى، فإن هذه األصنام تماثٌل تنحتونها من الحجارة أو 

دن، فؤنتم أرفع منها لدرا وأعز جانبا، ولم تكن آلهة تمطعونها من الخشب، أو تصنعونها من المعا
بذاتها بل باتخاذكم إٌاها وال ٌلٌمبالعالل أن ٌعبد ما هو مساو له فى الخلك، وال ما هو ممهور 
بتصرؾ الخالك فٌه، ومحتاج إلى الؽنى المادر، وال ٌمدر على نفع وال ضر، وال إعطاء وال 

 منع.
                                                             

 .ٖٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٔ/2تفسٌر المراؼً: (٘)
 .٘ٔ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔالعذب المنٌر من مجالس الشنمًٌ فً التفسٌر: (ٔٔ)
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ا حدث منهم بما تدل علٌه اللؽة كموله تعالى لخاتم أنبٌابه: والتعبٌر بالضبلل البٌن بٌان لم
[ ولولن لمن تراه منحرفا عن الطرٌك الذي ٌسلكه: إن 2}َوَوَجَدَن َضاالًّ فََهَدى{ ]الضحى : 

 الطرٌك من هنا فؤنت حابد أو ضال عنه.
ولد دلت آثار الكشؾ الحدٌث فى العراق على صدق ما عرؾ فى التارٌخ من عبادة 

ن الموم لؤلصنام الكثٌرة حتى كان لكل منهم صم للعبادة خاص به، سواء فى ذلن الملون أولب
 .(ٔ)والسولة، وكانوا ٌعبدون الفلن والنٌرات من الكواكب عامة والدراري السبع خاصة"

العدول عن الطرٌك الموصل إلى الؽاٌة التً ٌطلبها «: الضبلل» لال صاحب المنار:" 
و المعنوي، وؼاٌة الدٌن تزكٌة النفس بمعرفة هللا وعبادته، وما شرعه العالل من سٌره الحسً أ

 -ولو بمصد التمرب إلٌه  -من األعمال واآلداب للفوز بسعادة الدارٌن. وأما عبادة ؼٌر هللا تعالى 
فهو مدس للنفس مفسد لها، فبل ٌوصلها إال إلى الهبلن األبدي. والتعبٌر عنها بالضبلل لٌس فٌه 

وال ؼلظة كما زعم من استشكله من الولد للوالد، ولابله بؤمر هللا تعالى لموسى  سب وال جفاء
وهارون أن ٌموال لفرعون لوال لٌنا، وأجاب عنه بؤنه حسن للمصلحة، كالشدة فً تربٌة 
األوالدأحٌانا، ومن استدل به على أن آزر كان عم إبراهٌم ال والده، فالصواب أن التعبٌر 

ان للوالع باللفظ الذي ٌدل علٌه لؽة، كموله تعالى: }َوَوَجَدَن َضاالًّ فََهَدى{ بالضبلل البٌن هنا بٌ
[ وكمولن لمن تراه منحرفا عن الطرٌك الحسً: إن الطرٌك من هنا، فؤنت حابد أو 2]الضحى : 

ضال عنه، ومعنى لول إبراهٌم ألبٌه: إنً أران ولومن الذٌن ٌعبدون هذه األصنام مثلن فً 
بٌن ظاهر ال شبهة للهدى فٌه، فإن هذه األصنام التً  -ط الحك المستمٌم عن صرا -ضبلل 

اتخذتموها آلهة لكم لم تكن آلهة فً أنفسها، بل باتخاذكم وجعلكم، ولستم من خلمها وال من 
صنعها، بل هً من صنعكم، وال تمدر على نفعكم وال ضركم، وذلن أنها تماثٌل تنحتونها من 

الخشب، أو تصوؼونها من المعدن، فؤنتم أفضل منها، ومساوون فً  الحجارة، أو تمتطعونها من

أصل الخلمة لمن جعلت ممثلة لهم من الناس، أو لما صنعت مذكرة به من النٌرات، وال ٌلٌك 
باإلنسان أن ٌعبد ما هو دونه، وال ما هو مساو له فً كونه مخلولا ممهورا بتصرؾ الخالك، 

ؽنً المادر، ولد دلت آثار أولبن الموم التً اكتشفت فً ومربوبا فمٌرا محتاجا إلى الرب ال
العراق على صحة ما عرؾ فً التارٌخ من عبادتهم لؤلصنام الكثٌرة، حتى كان ٌكون لكل منهم 
صنم خاص به، سواء الملون والسولة فً ذلن، وكانوا ٌعبدون الفلن ونٌراته عامة، والدراري 

 .(ٕ)السبع خاصة"
 الفوابد:
 لى أهله، وعدم إلرارهم ولو كانوا ألرب الناس إلى المرء.إنكار الشرن ع -ٔ
أن المشركٌن كانوا ٌعبدون األصنام واألوثان لذاتها ولهذا جاء النهً عن عبادة هذه  -ٕ

 األوثان واألصنام صرٌحا.
ومن الفوابد: أن الناس كانوا فً لدٌم الدهر عبدة الكواكب ثم اتخذوا لكل كوكب صنما  -ٖ

بعبادتها وكانت نٌتهم توجٌه تلن العبادات إلى الكواكب ولهذا السبب لما ومثاال واشتؽلوا 
حكى هللا عز وجل عن الخلٌل علٌه السبلم أنه لال ألبٌه آزر: }أتتخذ أصناما آلهة إنً 
أران ولومن فً ضبلل مبٌن{ ثم ذكر عمٌب هذا الكبلم مناظرة إبراهٌم مع الموم فً 

 إلهٌة الكواكب.
ً آِلَهةً{، أن كونها باطلة ال ٌنافً تسمٌتها آلهة، وٌستفاد من لوله تع -ٗ الى:}أَتَتَِّخذُ أَْصنَاما

فكما تسمى آلهة وأندادا وأربابا وشركاء وأولٌاء؛ ألن من عبدها فمد جعلها مؤلوهة له 
وجعللها شركة فً العبادة التً هً حمه، ومثلها باهلل فً عبادته لها، واتخذها أربابا 

 وأولٌاء.
 

                                                             
 .5ٙٔ-1ٙٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٕٙٗ/2تفسٌر المنار: (ٕ)
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 المرآن
 [1٘({ ]األنعام : 1َ٘كذَِلَن نُِري إِْبَراِدٌَم َملَكُوَت الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُمولِنٌَِن )}وَ  

 التفسٌر:
وكما هدٌنا إبراهٌم علٌه السبلم إلى الحك فً أمر العبادة نُرٌه ما تحتوي علٌه السموات 

 الراسخٌن فً اإلٌمان.واألرض من ملن عظٌم، ولدرة باهرة، لٌكون من 
 [، أي:"2٘}َوَكذَِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى: 

وكما هدٌنا إبراهٌم علٌه السبلم إلى الحك فً أمر العبادة نُرٌه ما تحتوي علٌه السموات 
 .(ٔ)واألرض من ملن عظٌم، ولدرة باهرة"

الطبري:أي:" وكما أرٌناه البصٌرة فً دٌنه، والحّك فً خبلفه ما كانوا علٌه من لال  
 .(ٕ)الضبلل،  نرٌه ملكوت السماوات واألرض ،ٌعنً: ملكه"

ٌعنً كما أرٌناه البصٌرة فً دٌنه والحك فً خبلؾ لومه نرٌه }ملكوت  لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)السماوات واألرض{، أي: ملكهما"

آلٌة المتمدمة تمضً بهداٌة إبراهٌم علٌه السبلم واإلشارة هنا بـ}ذلن{ ا لال ابن عطٌة:" 
هً إلى تلن الهداٌة، أي :وكما هدٌناه إلى الدعاء إلى هللا وإنكار الكفر أرٌناه ملكوت، ونري 
لفظها االستمبال ومعناها المضً، وحكى المهدوي: أن المعنى وكما هدٌنان ٌا دمحم فكذلن نري 

 .(ٗ)ٌد إذ اللفظ ال ٌعطٌه"إبراهٌم. وهذا بع
وجوه من  [،2َ٘ملَكُوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنعام : وفً المراد بموله تعالى:}

 التؤوٌل:
 .(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها : أنه خلك السموات واألرض ، لاله ابن عباس

 والثانً : ُمْلن السموات واألرض .

 واختلؾ من لال بهذا فٌه على وجهٌن :
 .(2): أن الملكوت هو الُمْلن بالنبطٌة ، لاله عكرمة أحدهما

والثانً : أنه الُمْلن بالعربٌة ، ٌمال ُمْلن وملكوت كما ٌمال رهبة ورهبوت ، ورحمة 
ورحموت ، والعرب تمول : رهبوت خٌر من رحموت ، أي أن نُْرَهب خٌر من أن نُْرَحم ، لاله 

 .(5)، وابن لتٌبة(1)األخفش
، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)آٌات السماوات واألرض. لاله مجاهد والثالث : معناه:

 وؼٌرهم.
 ومن األخبار التً وردت فً هذا المعنى: 

مجاهد، لال:" فرجت له السماوات فنظر إلى ما فٌهّن، حتى انتهى بصره إلى  روي عن
 .(ٖٔ)العرش، وفرجت له األرضون السبع فنظر ما فٌهن"

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔٔ(:صٖٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔٗ/ٔٔ(:صٖٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 ، ولم أجده فً معانً المرآن.ٖ٘ٔ/ٕحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (5)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٗٗٔ)-(ٖٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔٔ(:صٖٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٔٔ(:ص5ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٔٔ(:صٖٓ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ى صخرة وفتحت له السماوات، فنظر إلى ملن هللا فٌها، حتى نظر لال السدي:" ألٌم عل 
ٌْنَاهُ  إلى مكانه فً الجنة. وفتحت له األرضون حتى نَظر إلى أسفل األرض، فذلن لوله: }َوآتَ

ٌَا{ ]سورة العنكبوت:  ْن [ ، ٌمول: آتٌناه مكانه فً الجنّة، وٌمال:"أجره" الثناء 2ٕأَْجَرهُ فًِ الدُّ
 .(ٔ)الحسن"
سلمان لال: "لما رأى إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض، رأى عبًدا على فاحشة،  عن 

فدعا علٌه، فهلن. ثم رأى آخر على فاحشة، فدعا علٌه فهلن. ثم رأى آخر على فاحشة، فدعا 
 .(ٕ)علٌه فهلن. فمال: أنزلوا عبِدي ال ٌُْهِلن عباِدي!"

الملكوت فً السماوات، أشرَؾ فرأى لال عطاء:" عطاء لال: "لما رفع هللا إبراهٌم فً  
عبًدا ٌزنً، فدعا علٌه، فهلن. ثم ُرفع فؤشرؾ، فرأى عبًدا ٌزنً، فدعا علٌه، فهلن. ثم رفع 
فؤشرؾ، فرأى عبًدا ٌزنً، فدعا علٌه، فنودي: على ِرْسِلن ٌا إبراهٌم، فإنن عبد مستجاٌب لن، 

ًّ فؤتوب علٌه،  وإما أن أخرج منه ذرٌة طٌبة، وإما وإنً من عبدي على ثبلث: إما أن ٌتوب إل
 .(ٖ)أن ٌتمادى فٌما هو فٌه، فؤنا من ورابه"

وعن أسامة: "أن إبراهٌم خلٌل الّرحمن حدَّث نفسه أنه أرحُم الخلك، وأن هللا رفعه حتى  
ر علٌهم!  أشرَؾ على أهل األرض، فؤبصر أعمالهم. فلما رآهم ٌعملون بالمعاصً لال: اللهم دّمِ

ًّ وٌُراِجعوا" فمال له ربه: أنا أرحم بعبادي منن، اهبْط، فلعلهم أن ٌتوبوا إل
(ٗ). 
 .(٘)والرابع: معناه : خلك السماوات واألرض وما بٌنهما من اآلٌات، لاله مماتل

، وهو مروي عن ابن عباس لً رواٌة (ٙ)والخامس : هو الشمس والممر والنجوم ، لاله الضحان
 .(2)رواٌة علً بن ابً طلحة

 .(1)الشمس والممر" ولال مجاهد:" 
والسادس : أن ملكوت السماوات : الشمس، والممر، والنجوم ، وملكوت األرض : الجبال ، 

 .(5)والشجر ، والبحار ، لاله لتادة
ًّ هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص، فُرَّ به من جبَّار ُمتَْرؾ،  فجعل فً َسَرٍب،    لال لتادة:" : ذكر لنا أن نب

أطرافه، فجعل ال ٌمصُّ إصبًعا من أصابعه إال وجد فٌها رزلًا. فلما خرج من وجعل رزله فً 
ذلن السََّرب، أراه هللا ملكوت السماوات، فؤراه شمًسا ولمًرا ونجوًما وسحابًا وخلًما عظًٌما، وأراه 

 .(ٓٔ)ملكوت األرض، فؤراه جباال وبحوًرا وأنهاًرا وشجًرا ومن كّل الدواب وخلمًا عظًٌما"
وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب، لوُل من لال: عنى هللا تعالى  لطبري:"لال ا 

ذكره بموله:"وكذلن نري إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض"، أنه أراه ملن السماوات 
واألرض، وذلن ما خلك فٌهما من الشمس والممر والنجوم والشجر والدواب وؼٌر ذلن من 

اطَن األمور وظواهَرها، لما ذكرنا لبل من معنى"الملكوت"، عظٌم سلطانه فٌهما، وجلَّى له بو
، بمعنى: له «له َملَكوت الٌمِن والعراق»فً كبلم العرب: الملن، إذ حكً عن العرب سماًعا:

 .(ٔٔ)ملن ذلن"

                                                             
 .2ٕٗ/ٔٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/ٔٔ(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:صٖٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:صٖٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٖٗ/ٔٔ(:صٖ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 2ٗٗ/ٔٔ(:صٖٙ٘ٗٔ.أخرجه الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٗٗ/ٔٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2٘ٗ، 2ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ومعناه: «. الملكوت»، بالتاء ورفع «ترى إبراهٌم ملكوت السموات واألرض»ولرئ: 
 .(ٔ) تبصره دالبل الربوبٌة

لٌكون من الراسخٌن فً  [، أي:"2٘}َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُمولِنٌَِن{ ]األنعام : تعالى: لوله 
 .(ٕ)اإلٌمان"
 .(ٖ){" بالرب أنه واحد ال شرٌن له" ِمَن اْلُمولِنٌِنَ  لال مماتل:ٌعنً:} 
 .(ٗ)أي: ولٌكون من المولنٌن فعلنا ذلن" لال النحاس:" 
ماوات واألرض، لٌكون ممن ٌمّر بتوحٌد هللا،  ٌعنً: أنه أراه ملكوت الس لال الطبري:" 

وٌعلم حمٌمة ما هداه له وبّصره إٌاه، من معرفة وحدانٌته، وما علٌه لومه من الضبللة، من 
 .(٘)عبادتهم األصنام، واتخاذهم إٌاها آلهة دون هللا تعالى"

ت هذا عطؾ على المعنى، ألن معنى اآلٌة: نرٌه ملكوت السماوا لال ابن الجوزي:" 
 .(ٙ)واألرض لٌستدل به، ولٌكون من المولنٌن"

زابدة ، تمدٌره : وكذلن نري إبراهٌم ملكوت السموات «الواو»لٌل : لال ابن كثٌر:" 
ُل اآلٌَاِت َوِلتَْستَبٌَِن َسبٌُِل اْلُمْجِرِمٌَن {  واألرض لٌكون من المولنٌن ، كموله : } َوَكذَِلَن نَُفّصِ

 .(2)ً على بابها ، أي نرٌه ذلن لٌكون عالما ومولنا"[. ولٌل : بل ه٘٘]األنعام : 
 : (1)وفً ما ٌولن به ثبلثة ألوال 

 أحدها: وحدانٌة هللا ولدرته. 
 والثانً: نبوته ورسالته. 

 والثالث: لٌكون مولنا بعلم كل شًء حسا، ال خبرا.
ه أخرج الطبري عن ابن عباس لوله:"}ولٌكون من المولنٌن{، أنه جلَّى له األمر   سرَّ

وعبلنٌتَه، فلم ٌخؾ علٌه شًء من أعمال الخبلبك. فلما جعل ٌلعن أصحاب الذنوب، لال هللا: 

 .(5)إنن ال تستطٌع هذا! فردَّه هللا كما كان لبل ذلن"
فتؤوٌل ذلن على هذا التؤوٌل: أرٌناه ملكوت السماوات واألرض لٌكون  لال الطبري:" 

ممن ٌولن علم كل شًء حسًّا ال خبًرا"
(ٔٓ). 

ًّ لال: "صلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ؼداةٍ، فمال وعن   عبد الرحمن بن عابش الحضرم
له لابل: ما رأٌتن أسفَر وجًها منن الؽداة!لال: ومالً، ولد تبّدى لً ربًّ فً أحسن صورة، 

ً فوجدت فمال: فٌم ٌختصم المؤل األعلى، ٌا دمحم؟ للت: أنت أعلم ٌا رب! فوضع ٌده بٌن كتف
،  فعلمت ما فً السماوات واألرض، ثم تبل هذه اآلٌة:}وكذلن نري إبراهٌم  ًّ برَدها بٌن ثدٌ

 .(ٔٔ)ملكوت السماوات واألرض ولٌكون من المولنٌن{"
 الفوابد:
 فضل هللا تعالى وتفضله على من ٌشاء بالهداٌة الموصلة إلى أعلى درجاتها. -ٔ
 وأعزها، وٌتم بالتفكر والنظر فً اآلٌات.مطلب الٌمٌن وأنه من أشرؾ المطالب  -ٕ
 االستدالل بالحدوث على وجود الصانع الحكٌم وهو هللا عز وجل. -ٖ

                                                             
 .1ٖ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٖ)
 .5ٙ/ٔإعراب المرآن: (ٗ)
 .2٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٗ/ٕانظر: زاد المسٌر: (1)
 .2٘ٗ/ٔٔ(:صٖٓٙٗٔتفسٌر الطبري) (5)
 .2٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
،بمثله. 1ٖٗٗرلم:  مسنده فً عباس ابن حدٌث من أحمد رواه، و2ٙٗ/ٔٔ(:صٖٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

 .ٕٖٔ - 5ٖٔ: ٘الدرالمنثور  فً السٌوطً وخرجه
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أن لوله تعالى: }َوَكذَِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ من أعظم األدلة على  -ٗ
شن أن المدبر له لٌس نخلة المسؤلة ببدٌهة العمل، ألن من رأى نخبلً كثٌراً ال ٌخالجه 

 واحدة منه. فكٌؾ بملكوت السموات واألرض؟
فً اآلٌة الحث على النظر واالستدالل والتفكر فً خلك هللا وصنعه وتدبٌره، فإنه ٌدل  -٘

 علٌه وعلى حكمته وجوده وعدله، وأن فً جمٌع ما خلمه دلٌبل علٌه وداع إلٌه.
، ولوال ذلن ما (ٔ)ب اهل السنة والجماعةومن الفوابد لن االٌمان ٌزٌد وٌنمص، وهو مذه -ٙ

 ما كان فً الجنات درجات.
وسابر المإمنٌن ٌزٌد إٌمانهم فً بواطنهم بالموة والٌمٌن وٌنمص من فروعه 

 بالتمصٌر فً الفرابض وارتكاب المناهً.
أن األنبٌاء فً ممام المزٌد من هللا تعالى من جهة الموة والٌمٌن ومشاهدات أحوال  -2

هللا تعالى }وكذلن نري إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض ولٌكون من  الؽٌوب كما لال
 المولنٌن{

واألنبٌاء معصومون عن ارتكاب المناهً ومحفوظون فً الفرابض عن التمصٌر فبل 
 ٌوصفون بالنمصان فً شا من أوصافهم فً حمابك اإلٌمان.

 
 المرآن

ا أَفََل لَاَل اَل أُِحبُّ اآْلفِِلٌَن ) ٌُْل َرأَى َكْوَكبًا لَاَل َدذَا َرّبًِ فَلَم  ٌِْه الل  ا َجن  َعلَ ({ ]األنعام : 1ٙ}فَلَم 
1ٙ ] 

 التفسٌر:
فلما أظلم على إبراهٌم علٌه السبلم اللٌل وؼطَّاه ناظر لومه؛ لٌثبت لهم أن دٌنهم باطل، وكانوا 

: هذا -مستدرجا لومه إللزامهم بالتوحٌد-إبراهٌم علٌه السبلم كوكًبا، فمال  ٌعبدون النجوم. رأى
 ربً، فلما ؼاب الكوكب، لال: ال أحب اآللهة التً تؽٌب.

ٌُْل َرأَى َكْوَكبًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌِْه اللَّ ا َجنَّ َعلَ فلما أظلم على  [، أي:"2ٙ}فَلَمَّ
ناظر لومه؛ لٌثبت لهم أن دٌنهم باطل، وكانوا ٌعبدون النجوم.  إبراهٌم علٌه السبلم اللٌل وؼطَّاه
 .(ٕ)رأى إبراهٌم علٌه السبلم كوكبًا"

 .(ٖ)لال أبو عبٌدة:" أي: ؼّطى علٌه وأظلم علٌه" 
 .(ٗ)لال الطبري:"ٌمول: فلما واراه اللٌل وؼٌّبه، أبصر كوكًبا حٌن طلع" 
 .(٘)أي : تؽشاه وستره } َرأَى َكْوَكبًا { أي : نجما" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)عن زٌد بن علً:"لوله: }فلما جن علٌه اللٌل رأى كوكبا{، لال: الزهرة"
 .(2)وعن السدي:"}رأى كوكبا{ لال: هو المشترى"

                                                             

 اإلجماع إلٌها استند التً الصرٌحة النصوص ومن وٌنمص، ٌزٌد اإلٌمان أن على والجماعة السنة أهل أجمع(ٔ)
ا إٌَِمانًا َهِذهِ  َزاَدتْهُ  أٌَُّكُمْ : )تعالى لوله اإلٌمان؛ بزٌادة الحكم فً اإلجماع : التوبة( )إٌَِماًنا فََزاَدتُْهمْ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  فَؤَمَّ
 رضً هرٌرة أبً حدٌث من الصحٌحٌن فً وجاء اإلٌمان، زٌادة فً صرٌحة أدلة جملة من اآلٌة فهذه ،(ٕٗٔ
 ٌسرق حٌن السارق ٌسرق وال مإمن وهو ٌزنً حٌن الزانً ٌزنً ال] لال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنه هللا
 بؤبصارهم فٌها إلٌه الناس ٌرفع شرؾ ذات نُهبة ٌنهب وال مإمن وهو ٌشربها حٌن الخمر ٌشرب وال مإمن وهو
 الواجب اإلٌمان كمال عنه فنفى ،(2٘) ومسلم ،(2ٕ٘ٗ): البخاري رواه: علٌه متفك(. مإمن وهو ٌنتهبها حٌن
 المستحب أو الواجب اإلٌمان كمال نفً من ورد ما كل وهكذا بفعلها اإلٌمان نمص على دل مما الكبابر هذه بفعل
 ..نمصانه ثمَّ  ومن زٌادته على تدل
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .51ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 1ٓٗ، 22ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص2٘ٓ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص2٘ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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، كان الكبلم «على»ٌمال :جنَّ علٌه اللٌل، وجنَّه اللٌل، وأجنه، وأجّن علٌه: وإذا ألمٌت
، أجنه اللٌل، أفصح من:أجن علٌه، وجّن علٌه اللٌل، أفصح من «األلؾ»ؾ أفصح منه بؽٌرباألل

 جنَّه، وكل ذلن ممبول مسموع من العرب. 
من ذلن، ألنهم استجنُّوا عن أعٌن بنً آدم فبل « الجن»وٌمال:"أتى فبلن فً ِجّن اللٌل، و

 :(ٔ)د َجّن، ومنه لول الهذلًٌرون، وكل ما توارى عن أبصار الناس، فإن العرب تمول فٌه: ل
ٌَْل الَكَرى                                َولَْد َجنَّهُ السََّدُؾ األَْدَهْم   َوَماٍء َوَرْدُت لُبَ

 :(ٕ)ولال عبٌد
ٌُْل َمْرهُوِب  َدى                  َمُخوٍؾ إذَا َما َجنَّهُ اللَّ  َوَخْرٍق تَِصٌُح البُوُم فٌِِه َمَع الصَّ

:أجننت المٌت، إذا وارٌته فً اللحد، وجننته، وهو نظٌر :جنون اللٌل، فً معنى ومنه
 :(ٖ)ؼطٌته، لال درٌد بن الّصّمة

 ولوال جنون اللٌل أدرن ركضنا                    بذي الّرمث واألرطً عٌاض بن ناشب
 وبعضهم ٌنشده: ولوال جنان اللٌل، أي ؼطاإه وسواده، وما جنّن من شىء فهو جنان

 :(ٗ)لن، ولال سبلمة بن جندل
 ولوال جنان اللٌل ما آب عامر                    إلى جعفر سرباله لم ٌمّزق

 :(٘)لال ابن أحمر ٌخاطب نالته
 جنان المسلمٌن أوّد مّسا                            وإن جاورت أسلم أو ؼفارا

 .(ٙ) أي: سوادهم، ٌمول: دخولن فى المسلمٌن أوّد لن
بفتح الراء والهمزة، ولرأ نافع بٌن « رءا» -فى رواٌة حفص-أ : ابن كثٌر وعاصم لر 

بفتح الراء وكسر الهمزة، وروى المطعى عن عبٌد بن « رءا:»الفتح والكسر، ولرأ أبو عمرو 
وابن  -فى رواٌة أبى بكر-بكسر الراء والهمزة جمٌعا، ولرأ عاصم « رءا»عمٌل عن أبى عمرو

 .(2)بكسر الراء والهمزة « رءا»ىعامر وحمزة والكساب
مستدرجا لومه إللزامهم -فمال إبراهٌم  [، أي:"2ٙ}لَاَل َهذَا َربًِّ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1): هذا ربً"-بالتوحٌد

لال لتادة:" ذكر لنا أن نبً هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما أراه هللا ملكوت السموات رأى كوكبا، 
 .(5)ربً{"}لال هذا 

                                                             

 بن عامر"هو الشعر لابل أن األصمعً وروى ،"الخناعً خوٌلد بن عٌاض: "واسمه الهذلً، البرٌك هو(ٔ)
 ".الخناعً سدوس
 ٌمجد أبٌات من ،( جنن( )سدؾ) واللسان ،ٖٔ: رلم الهذلٌٌن أشعار من بمً وما ،ٙ٘: ٖ الهذلٌٌن دٌوان( ٗ)
نانِ  نَْصل ِمثْلُ  َصاِحبٌ  َمِعً: البٌت وبعد نفسه، فٌها  ِمْؽَشمُ  ِلْرنِهِ  َعلَى َعِنٌؾٌ ...  الّسِ

 أو اللٌل أول من الظلمة": السدؾ"و. حسن وكله ،"الصباح لبٌل"وٌروى ،"خٌفة علً وردت وما: "وٌروى
 .السواد إلى الضارب": األدهم"و. الضوء اختبلط عند آخره،
 َجَوانِبِ  َعنْ  الَوالٌَا تَِزلُّ ...  ِشِملَّةٍ  السََّراةِ  بَِصْهبَاءِ  لََطْعتُ : بعده لال ثم البٌت هذا فً نفسه ذكر ،ٖٖ: دٌوانه(ٕ)

 َمْكُروبِ 
 : الحكٌم بالبٌت وختمها
ٌَاةِ  ٌَْصبُو الَمْرءَ  تََرى ٌْش طُولِ  َوفًِ...  َوطُوِلَها ِللَح  .تَْعِذٌبِ  أَْبَرحُ  الَمْرءِ  َع
 
 ٕ٘/ 2المرطبً فً  ،وهوٙٙٔ/ ٖوالخزانة  ٙ/ 5األؼانى فً  وبعضها ٕٔاألصمعٌات فً  له كلمة من(ٖ)

 .ندبة بن لخفاؾ إلنه ولً 1ٔٙ/ ٕالبلدان  والتاج )جنن( ومعجم واللسان
 .ٕٓٔ/ ٖ :والتاج )جنن( والعٌن اللسانفً  وهو دٌوانهفً  ٖمنرلم  1ٕهو  البٌت(ٗ)
 .55ٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:والتاج"جنن" اللسانفً (٘)
-22ٗ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:55ٔ-51ٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٖٔٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)

ٗ1ٓ. 
 .ٕٓٙانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٖٔ/ٗ(:ص2٘ٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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 :(ٔ)[، خمسة ألوال2ٙ}لَاَل َهذَا َربًِّ{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 
 أحدها : أنه لال : هذا ربً فً ظنً ، ألنه فً حال تملٌب واستدالل .

فمال ذلن اعتماداً أنه ربه، لاله ابن عباس فً رواٌة علً بن أبً  أنه على ظاهره،والثانً : 
هذا فً حال طفولته على ما سبك إلى وهمه، لبل أن ٌثبت عنده لالوا: وإنما لال ، و(ٕ)طلحة
 دلٌل.
 .(ٖ)فعبده حتى ؼاب، فلما ؼاب لال: ال أحب اآلفلٌن" لال ابن عباس:" 

خبر هللا تعالى عن لٌل إبراهٌم حٌن أفل الممر:}لَبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ واختاره الطبري، محتجا ب
الٌِّن{ ]األنعام : َربًِّ أَلَكُونَنَّ ِمَن اْلمَْوِم   .(ٗ) [22الضَّ

وهذا المول ال ٌرتضى، والمتؤهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا  لال ابن الجوزي:" 
على كل حال. فؤما لوله: }َلبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ{، فما زال األنبٌاء ٌسؤلون الهدى، وٌتضرعون فً دفع 

ًَّ أَْن نَ [، وألنه لد آتاه رشده ْٖ٘عبَُد اأْلَْصنَاَم{ ]إبراهٌم : الضبلل عنهم، كمولهم: }َواْجنُْبِنً َوبَنِ
من لبل، وأراه ملكوت السماوات واألرض لٌكون مولنا، فكٌؾ ال ٌعصمه عن مثل هذا 

 .(٘)التحٌٌر؟!"
والثالث : أنه لال ذلن فً حال الطفولٌة والصؽر ، ألن أمه ولدته فً مؽارة حذراً علٌه من 

ا المول لبل لٌام الحجة علٌه ، ألنها حال ال ٌصح فٌها كفر وال نمرود ، فلما خرج عنه لال هذ
 إٌمان ، وال ٌجوز أن ٌكون لال ذلن بعد البلوغ .

والرابع : أنه لم ٌمل ذلن لول معتمد ، وإنما لاله على وجه اإِلنكار لعبادة األصنام ، فإذا كان 
معبودة لزوالها ، فاألصنام التً الكوكب والشمس الممر وما لم تصنعه ٌد وال َعِملَه بشر لم تكن 

 هً دونها أولى أالّ تكون معبودة . 
إنما لال: هذا ربً استدراجا للحجة على لومه لٌعٌب آلهتهم أنها لٌست  لال الفراء:" 

 .(ٙ)بشًء، وأن الكوكب والممر والشمس أكبر منها ولسن بآلهة"
ٌكون معه ألؾ االستفهام وتمدٌره : أهذا والخامس : أنه لال ذلن توبٌخاً على وجه اإِلنكار الذي 

 :(2)ربً ، كما لال الشاعر
ٌِْلُد، ال تَُرْع!                     فَمُْلُت، وأَْنَكْرُت الُوُجوهَ: هُُم هُُم؟  ٌَا ُخَو  َرفَْونًِ َولَالُوا: 

 : (1)ٌعنً: أهم هم؟ لالوا: ومن ذلن لول أوس
ٌَْث ْبَن ِمْنَمرِ لَعَْمُرَن َما أَْدِري، َوإْن كُْنُت دَ  ٌَْث بَن َسْهٍم أم شُعَ ًٌا،                    شَُع  اِر

 .(5)بمعنى: أشعٌث بن سهم؟
                                                             

 وما بعدها. 1ٖٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1٘ٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗ/ٕزاد المسٌر: (٘)
 .ٖٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 فً له شعر مطلع هً. كثٌر وؼٌرها ،( رفو( )رفؤ) واللسان، ٕٔٔ: ٔ الخزانة ،ٗٗٔ: ٕ الهذلٌٌن دٌوان(2)
 شعاًعا، طار لد للبه كؤن سكنونً،: أي ،"رفونً: "ولوله. فرته وحسن ذلن فوصؾ رجلٌه، على فرها فرة

 ".رفؤته"و" الرعب من رفوته: "ٌمال. بعض إلى بعضه فضموا
 شواهد ،شرحٓ٘ٗ: ٗ،الخزانة ٘ٔٔ: ٕ، 1ٖٗ: ٔ،الكامل ٔٗ، ٓٗ: ٗوالتبٌن  ،البٌان1٘ٗ: ٔسٌبوٌه (1)

 فولد ،"محجًنا"ولد العنبر، بنً أحد بنالحارث، حزن أن وذكروا: "الجاحظ لالكثٌر.  ،وؼٌرهأ٘المؽنً: 
 ذلن، من خٌر أو: أوس له فمال ٌستنجده، حجر بن أوس فؤتى إبله، على فؤؼٌر ،"سهم بن شعٌب: "محجن
 : أوس فمال ،"منمر بن حزن"هو" الحارث بن حزن"إن ٌمال وكان! عاصم بن لٌس لن أحضض
ٌْسَ  َمْوالَنَ  بَِها َسابِلُ   ٌُؽٌَِّرِ  لَمْ  إنْ  السَّْوءِ  َمْولَى فََمْوالَنَ ...  َعاِصمٍ  بن لَ
ٌْثُ ...  ِمْحَجنٍ  حزن أِمنْ : أْدِري َما لَعَْمُرنَ   ِمْنمَرِ  بن ِلَحْزنِ  أمْ  َسْهمٍ  بن شُعَ
ِعٌؾِ  بِاْلَجارِ  أْنتَ  َوَما...  َحمَّهُ  الُمَضٌِّعِ  بالَمْولَى أْنتَ  فَما  الُمَسترِ  الضَّ
 .فٌه شاهد ال الجاحظ برواٌة والبٌت". آخرها على ردها حتى إبله فً لٌس فسعى
 .1٘ٗ-1ٗٗ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
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وهذا الذي ذكرنا فً تفسٌر هذه اآلٌات، هو الصواب، وهو أن الممام ممام  لال السعدي:" 
مناظرة، من إبراهٌم لمومه، وبٌان بطبلن إلهٌة هذه األجرام العلوٌة وؼٌرها. وأما من لال: إنه 

 .(ٔ)ممام نظر فً حال طفولٌته، فلٌس علٌه دلٌل"
، كان فً هذا الممام مناظرا لال ابن كثٌر:" والحك أن إبراهٌم ، علٌه الصبلة والسبلم 

لمومه ، مبٌنا لهم بطبلن ما كانوا علٌه من عبادة الهٌاكل واألصنام ، فبٌن فً الممام األول مع 
أبٌه خطؤهم فً عبادة األصنام األرضٌة ، التً هً على صورة المبلبكة السماوٌة ، لٌشفعوا لهم 

دوه ، وإنما ٌتوسلون إلٌه بعبادة مبلبكته إلى الخالك العظٌم الذٌن هم عند أنفسهم أحمر من أن ٌعب
، لٌشفعوا لهم عنده فً الرزق والنصر ، وؼٌر ذلن مما ٌحتاجون إلٌه. وبٌن فً هذا الممام 
خطؤهم وضبللهم فً عبادة الهٌاكل ، وهً الكواكب السٌارة السبعة المتحٌرة ، وهً : الممر ، 

وزحل ، وأشدهن إضاءة وأشرلهن  وعطارد ، والزهرة ، والشمس ، والمرٌخ ، والمشترى ،
عندهم الشمس ، ثم الممر ، ثم الزهرة. فبٌن أوال أن هذه الزهرة ال تصلح لئللهٌة ؛ ألنها مسخرة 
ممدرة بسٌر معٌن ، ال تزٌػ عنه ٌمًٌنا وال شماال وال تملن لنفسها تصرفا ، بل هً جرم من 

ظٌمة ، وهً تطلع من المشرق ، ثم تسٌر األجرام خلمها هللا منٌرة ، لما له فً ذلن من الحكم الع
فٌما بٌنه وبٌن المؽرب حتى تؽٌب عن األبصار فٌه ، ثم تبدو فً اللٌلة المابلة على هذا المنوال. 

 ومثل هذه ال تصلح لئللهٌة. ثم انتمل إلى الممر. فبٌن فٌه مثل ما بٌن فً النجم.
جرام الثبلثة التً هً أنور ما ثم انتمل إلى الشمس كذلن. فلما انتفت اإللهٌة عن هذه األ

ا تُْشِركُوَن { أي : أنا  تمع علٌه األبصار ، وتحمك ذلن بالدلٌل الماطع ، } لَاَل ٌَا لَْوِم إِنًِّ بَِريٌء ِممَّ
بريء من عبادتهن ومواالتهن ، فإن كانت آلهة ، فكٌدونً بها جمٌعا ثم ال تنظرون ، } إِّنًِ 

ًَ ِللَِّذي فَ  ْهُت َوْجِه َطَر السََّماَواِت َواألْرَض َحنٌِفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { أي : إنما أعبد خالك َوجَّ
هذه األشٌاء ومخترعها ومسخرها وممدرها ومدبرها ، الذي بٌده ملكوت كل شًء ، وخالك كل 

ُ الَِّذي َخلََك ال سََّماَواِت َواألْرَض فًِ شًء وربه وملٌكه وإلهه ، كما لال تعالى : } إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ
ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوال نُُّجوَم ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌُْؽِشً اللَّ

ُ َربُّ اْلعَاَلِمٌَن { ]ا َراٍت بِؤَْمِرِه أاَل لَهُ اْلَخْلُك َواألْمُر تََباَرَن َّللاَّ [ وكٌؾ ٌجوز أن ٗ٘ألعراؾ : ُمَسخَّ
ٌْنَا إِْبَراِهٌَم  ٌكون إبراهٌم الخلٌل ناظرا فً هذا الممام ، وهو الذي لال هللا فً حمه : } َولَمَْد آتَ

اِكفُوَن { عَ  ُرْشَدهُ ِمْن لَْبُل َوكُنَّا بِِه َعاِلِمٌَن * إِْذ لَاَل ألبٌِِه َولَْوِمِه َما َهِذِه التََّماِثٌُل الَِّتً أَْنتُْم لََها
ِ َحِنٌفًا َولَْم ٌَُن ِمَن ٕ٘،  ٔ٘اآلٌات ]األنبٌاء :  ةً لَانِتًا ّلِِلَّ [ ، ولال تعالى : } إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ

ٌَا َحَسنًَة وَ  ْن َناهُ فًِ الدُّ ٌْ إِنَّهُ فًِ اْلُمْشِرِكٌَن * َشاِكًرا ألْنعُِمِه اْجتََباهُ َوَهَداهُ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم * َوآتَ
ٌَْن أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ ِإْبَراِهٌَم َحِنٌفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ  ٌْنَا إِلَ اِلِحٌَن * ثُمَّ أَْوَح ْشِرِكٌَن { اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

ا ِملََّة [ ، ولال تعالى : } لُْل إِنَّنًِ َهَداِنً َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لٌَِمً ٖٕٔ - ٕٓٔ]النحل : 
 [.ٔٙٔإِْبَراِهٌَم َحِنٌفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]األنعام : 

كل مولود »ولد ثبت فً الصحٌحٌن ، عن أبً هرٌرة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 
 .(ٕ)«ٌولد على الفطرة

لال هللا : إنً خلمت » لال : وفً صحٌح مسلم عن عٌاض بن حماد ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َها ال تَْبِدٌَل ِلَخْلِك (ٖ)«عبادي حنفاء ٌْ ِ الَّتًِ فََطَر النَّاَس َعلَ ، ولال هللا فً كتابه العزٌز : } فِْطَرةَ َّللاَّ
ِ { ]الروم :  ٌَّتَهُ َّٖٓللاَّ ْم َوأَْشَهَدُهْم [ ، ولال تعالى : } َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ

[، ومعناه على أحد المولٌن ، كموله : } 2َٕٔعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُوا بَلَى { ]األعراؾ : 
َها { كما سٌؤتً بٌانه. ٌْ ِ الَّتًِ فََطَر النَّاَس َعلَ  فِْطَرةَ َّللاَّ

ًة  -فإذا كان هذا فً حك سابر الخلٌمة ، فكٌؾ ٌكون إبراهٌم الخلٌل  الذي جعله هللا } أُمَّ
ِ َحنًٌِفا َولَْم ٌَُن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]النحل :  [ ناظرا فً هذا الممام ؟! بل هو أولى الناس ٕٓٔلَانِتًا ّلِِلَّ

                                                             
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 (.1ٕ٘ٙمسلم برلم )( وصحٌح 1ٖ٘ٔ( صحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 (.1ٕٙ٘صحٌح مسلم برلم )(ٖ)
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بالفطرة السلٌمة ، والسجٌة المستمٌمة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببل شن وال رٌب. ومما ٌإٌد أنه كان فً 
 .(ٔ)م مناظًرا لمومه فٌما كانوا فٌه من الشرن ال ناظرا"هذا المما
ا أَفََل{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(ٕ)فلما ؼاب الكوكب" [، أي:"2ٙ}فَلَمَّ
 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:"} فلما أفل{: ذهب" 
 .(ٗ)لال الطبري:" معناه: فلما ؼاب وذهب" 
النجم ٌؤفُُل وٌؤفُِل أفوال وأْفبل، إذا ، الذهاب، ٌمال منه:أفل «ألفول»لال ابن إسحاق:"ا 

 :(٘)ؼاب، ومنه لول ذي الرمة
َواِلِن  ٌَْسْت ِبالَّلَواِتً تَمُوُدَها                 نُُجوٌم، َوال باآلفِبلِت الدَّ  َمَصابٌُِح لَ

 .(ٙ)وٌمال:أٌن أفلت عنا، بمعنى: أٌن ؼبت عنا؟"
بالكوكب، وهو المشترى، ؾ}لال: هذا لال السدي:" فلما رفع رأسه إلى السماء فإذا هو 

 .(2)ربً{، فلم ٌلبث أن ؼاب"
لال: ال أحب اآللهة التً [، أي:" 2ٙ}لَاَل اَل أُِحبُّ اآْلفِِلٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1)تؽٌب"
لال أبو عبٌدة "أي: من األشٌاء، ولم ٌمصد لصد الشمس والممر والنجوم فٌجمعها على  

 .(5)جمٌع الموات"
 .(ٓٔ)ال ابن الجوزي:" أي: حب رب معبود، ألن ما ظهر وأفل كان حادثا مدبرا"ل 
، "علم أن ربّه دابم ال ٌزول"(ٔٔ)عن لتادة:" }ال أحب اآلفلٌن{، لال: الزابلٌن" 

(ٕٔ). 
أي ال أحب من كانت حالته أن ٌطلع وٌسٌر على هٌبة ٌتبٌن معها أنه  لال الزجاج:" 

محدث منتمل من مكان إلى مكان، كما ٌفعل سابر األشٌاء التً أجمعتم معً على أنها لٌست 
بآلهة، أي ال أتخذ ما هذه حاله إلها، كما أنكم ال تتخذون كل ما جرى مجرى هذا من سابر 

ة علٌهم أن ما ؼاب لٌس بإله، ألن السماء واألرض ظاهرتان األشٌاء آلهة، لٌس أنه جعل الحج
ؼٌر ؼاببتٌن ولٌس ٌدعى فٌهما هذه الدعوى، وإنما أراد التبٌٌن لهم المرٌب، ألن ؼٌبوبته ألرب 
َ ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن  ماالناظرون به فٌما ٌظهر لهم، كما لال: }فَإِنَّ َّللاَّ

 .(ٖٔ)["1ْٕ٘ؽِرب{ ]البمرة : اْلمَ 
ومن أحسن ما لٌل فً هذا ما صح عن ابن عباس رحمه هللا أنه لال فً  لال النحاس:" 

[، لال: كذا للب المإمن ٌعرؾ هللا جل وعز ٖ٘لول هللا جل وعز:}نور على نور{ ]النور: 
 عرؾ هللا عز وجل بملبه وٌستدل علٌه بملبه فإذا عرفه ازداد نورا على نور وكذا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ،( دلن) اللسان ،ٕٔٙ: ٔ المرطٌن كتاب ،5ٗ: ٕ األزمنة ،55ٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،ٕ٘ٗ: دٌوانه(٘)
 التً" المصباح"و ،"مصباح"جمع" مصابٌح."اإلبل صفة من البٌت وهذا اإلبل، بها وصؾ طوٌلة، لصٌدة من
 لٌست: ٌمول. وسمنها لموتها وذلن اإلبل، من ٌستحب مما وهو النهار، ٌرتفع حتى ترعى ال مبركها فً تصبح
 .إبل ولكنها آفبلت، بنجوم
 55ٔ/ٔ، وانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:1٘ٗ/ٔٔ(:صٖ٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٓ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .1ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٖٔ/ٗ(:ص2٘ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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واستدل علٌه بدالبله فعلم أن له ربا وخالما فلما عرفه هللا جل وعز بنفسه ازداد معرفة فمال: 
 .(ٔ)["1ٓأتحاجونً فً هللا ولد هدان ]األنعام: 

 الفوابد:
 سنة التدرج فً التربٌة والتعلٌم.  -ٔ
 تعالى احتج فً المرآن على أن أصل علم المعمول بالنظر، فً الكتاب والسنة، ألن هللا -ٕ

المخالفٌن لدٌنه باألدلة العملٌة، وحكى عن إبراهٌم علٌه السبلم محاجته للكفار بموله: 
 }فلما جن علٌه اللٌل رأى كوكبا لال هذا ربً{ إلى آخرها.

إلى ؼٌر ذلن من  (ٕ)فمن أعدى األول؟"»وفً الحدٌث حٌن ذكرت العدوى: 
 األدلة.

اَل أُِحبُّ محبة الزابلٌن، فً لوله تعالى:}-علٌه السبلم–إبراهٌم وٌستفاد من نفً  -ٖ
هو الفعال لما ٌرٌد، ال ٌؤفل فً شًء، بل األشٌاء كلها تخشع له  اآْلفِِلٌَن{،أن هللا

والمواضع والشمس والممر والكواكب خبلبك مخلولة، إذا أفلت أفلت فً مخلوق، فً 
 ال ٌحٌط به شًء، وال ٌحتوي علٌه شًء. عٌن حمبة، كما لال هللا، وهللا أعلى وأجل

لال الماترٌدي:" كذلن وجب صرؾ اإلتٌان إلى الوجه الذي ٌحك بالربوبٌة ال 
إلى ما عرؾ به الخلك من التؽٌر والزوال فمثله فً حمٌمة الفعل والكبلم على ما لال 
إبراهٌم }ال أحب اآلفلٌن{ ومن ٌكون على حال ثم على أخرى فهو من اآلفلٌن 

 .(ٖ)بالتحمٌك"
ولد حمد هللا إبراهٌم خلٌله ورسوله وعبده صلى هللا  لال أبو حزم األندلسً:"

علٌه وسلم إذ بٌن لمومه بنملة الممر أنه لٌس ربا فمال }فلما أفل لال ال أحب اآلفلٌن{ وكل 
 .(ٗ)منتمل عن مكان فهو آفل عنه تعالى هللا عن هذا"

وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجًء والكون فً  ولال أبو مظفر:"
المكان واإلجتماع واإلفتراق والمرب والبعد من طرٌك المسافة واإلتصال واإلنفصال 
والحجم والجرم والجثة والصورة والحٌز والممدار والنواحً واأللطار والجوانب 

النهاٌة ولد دللنا على والجهات كلها ال تجوز علٌه تعالى ألن جمٌعها ٌوجب الحد و
استحالة ذلن على الباري سبحانه وتعالى وأصل هذا فً كتاب هللا تعالى وذلن أن 
إبراهٌم علٌه السبلم لما رأى هذه العبلمات على الكواكب والشمس والممر لال }ال أحب 

 .(٘)اآلفلٌن{ فبٌن أن ما جاز علٌه تلن الصفات ال ٌكون خالما"
 

 المرآن

                                                             

 .1ٔ/ٕإعراب المرىن: (ٔ)
 .اإلسناد بهذا حرملة، عن صفر، وال هامة وال طٌرة وال عدوى ال باب: السبلم فً" ٕٕٕٓ" مسلم أخرجه(ٕ)

 ٕٙٔ/2 والبٌهمً ،ٕٖٔو5ٖٓ/ٗ" اآلثار معانً شرح" فً والطحاوي" ٔٓٔ" "ٕٕٕٓ" مسلم وأخرجه
 .به وهب، ابن عن طرق من" ٖ" "اآلثار تهذٌب" من" علً مسند" فً والطبري
" المعانً شرح" فً والطحاوي ،"ٕٓٔ" "2ٔ2٘" والبخاري ،2ٕٙ/ٕ وأحمد ،"5٘ٓ2ٔ" الرزاق عبد واخرجه
 والبؽوي ،2ٕٔ/2 والبٌهمً ،"2ٕٗ" "2ٖٕ"و" 2ٕٕ" مختصرا" السنة" فً عاصم أبً وابن ،ٕٖٔو 5ٖٓ/ٗ
 عبد بن سلمة أبو أخبرنً: والطحاوي ومسلم" 2ٔ2٘" البخاري ولفظ به شهاب، ابن عن طرق من" 1ٕٖٗ"

 .وؼٌره الرحمن
" 1ٕٗ" "السنة" فً عاصم أبً وابن ،"ٖٓٔ" "ٕٕٕٓ" ومسلم عدوى، ال باب" 22٘٘" البخاري وأخرجه

 أبً عن الدإلً، سنان أبً بن سنان عن الزهري، طرٌك من 2ٕٔ/2 والبٌهمً ،"2" والطبري" 1ٕ٘"و
 .هرٌرة

 .ٖ٘التوحٌد: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕالفصل فً الملل واألهواء والنحل: (ٗ)
 .ٓٙٔالهالكٌن: الفرق عن الناجٌة الفرلة وتمٌٌز الدٌن فً لتبصٌر(٘)



ٖٔ5 
 

ا َرأَ   ا}فَلَم  ا أَفََل لَاَل لَئِْن َلْم ٌَْهِدنًِ َربًِّ أَلَكُونَن  ِمَن اْلمَْوِم الض  لٌَِّن ى اْلمََمَر بَاِزًغا لَاَل َدذَا َرّبًِ فَلَم 
 [11({ ]األنعام : 11)

 التفسٌر:
: هذا ربً، فلما ؼاب، لال -على سبٌل استدراج الخصم-فلما رأى إبراهٌم الممر طالًعا لال لمومه 

: لبن لم ٌوفمنً ربً إلى الصواب فً توحٌده، ألكونن من الموم الضالٌن -مفتمرا إلى هداٌة ربه-
 عن سواء السبٌل بعبادة ؼٌر هللا تعالى.

ا َرأَى اْلمََمَر َباِزًؼا{ ]األنعام : لوله تعالى:  فلما رأى إبراهٌم الممر  [، أي:"22}فَلَمَّ
 .(ٔ)طالعًا"
 .(ٕ)أي : طالعا" " لال أبو عبٌدة وابن كثٌر: 
 .(ٖ)وكان ذلن فً لٌلة لد تؤخر طلوع الممر فٌها للٌبل" لال السمعانً:" 

بكسر الراء وفتح الهمزة فى كل «رءا الممر»وحمزة: -فى رواٌة أبى بكر-ولرأ عاصم 
 .(ٗ)المرآن
على سبٌل استدراج -لال لمومه  [، أي:"22}لَاَل َهذَا َربًِّ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(٘): هذا ربً"-الخصم
فعبده حتى ؼاب، فلما ؼاب، لال: }لبن لم ٌهدنً ربً ألكونن من الموم  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)الضالٌن{"
ا أَفََل{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(2)فلما ؼاب الممر" [، أي:"22}فَلَمَّ
الٌَِّن{ ]األنعام : }لَاَل لَبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ لوله تعالى:  لال  [، أي:"22َرّبًِ أَلَكُونَنَّ ِمَن اْلمَْوِم الضَّ

: لبن لم ٌوفمنً ربً إلى الصواب فً توحٌده، ألكونن من الموم الضالٌن -مفتمرا إلى هداٌة ربه-
 .(1)عن سواء السبٌل بعبادة ؼٌر هللا تعالى"

دله العلم على أنه ؼٌر مستحك لذلن، فنفاه بملبه وعلم أنه مربوب ولٌس  لال المرطبً:" 
لتمرٌر الحجة على لومه فؤظهر موافمتهم، فلما أفل النجم لرر « هذا ربً»برب. ولٌل: إنما لال:

الحجة ولال: ما تؽٌر ال ٌجوز أن ٌكون ربا. وكانوا ٌعظمون النجوم وٌعبدونها وٌحكمون 
 .(5)بها"
 الفوابد:
من أسباب الشرن عبادة الكواكب، واتخاذ األصنام بحسب ما ٌظن أنه مناسب أن  -ٔ

من هذا الباب.  -فٌما ٌمال  -للكواكب من طباعها. وشرن لوم إبراهٌم علٌه السبلم كان 
 وكذلن الشرن بالمبلبكة والجن، واتخاذ األصنام لهم.

فً األصل، ولد رأى بعض العلماء أن عبادة أهل الجاهلٌة هً: عبادة الكواكب 
إال أنها ترجع كلها إلى ثالوث سماوي  -وإن تعددت وكثرت-وأن أسماء األصنام واآللهة 

هو: الشمس، والممر، والزهرة، وهو رمز لعابلة صؽٌرة تتؤلؾ من أب هو: الممر، ومن 
أم هً الشمس، ومن ابن هو الزهرة، وذهبوا إلى أن أكثر أسماء اآللهة هً فً الوالع 

 .(ٓٔ)من لبٌل ما ٌمال له األسماء الحسنى فً اإلسبلمنعوت لها، وهً 

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٓٓ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٓٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٓ٘/ٙانظر: المفصل: (ٓٔ)
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من فوابد اآلٌة الكرٌمة: التسلٌم هلل عز وجل بؤنه صاحب الهداٌة، وأن الهدٌة ال تؤتً إال  -ٕ
 من لبله، وأن الداللة على توحٌد هللا ال ٌمكن أن تكون إال بالنمل عن هللا عز وجل.

اإلٌمان آمن واهتدى وأن من منعه تلن  من فوابد اآلٌة: أن من أعطاه هللا عز وجل لوة -ٖ
الٌَِّن{. فعلم أن  الموة كان من الضالٌن، لال: }َلبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ َربًِّ أَلَكُوَننَّ ِمَن اْلمَْوِم الضَّ

 الهداٌة ولعت بالسمع ال بالعمل.
منها: أن الممر لرٌن الشمس فً كتاب هللا تعالى، فهو لرٌنها فً الحسبان والجرٌان  -ٗ

 بح فً الفلن والدإوب فً السر والبزوغ واأللوال.والس
وٌستفاد من الفابدة السابمة: أنه إذا كان الممر لرٌن الشمس فً كتاب هللا تعالى فإنه ٌلزم  -٘

أن ٌمال فً الشمس مثل ما لٌل فً الممر، فمن لال إن دوران الممر حول األرض معلوم 
فمد فرق بٌن متماثلٌن وآمن  ممرر لزمه أن ٌمول مثل ذلن فً الشمس، وأن لم ٌفعل

 ببعض الكتاب ورد بعضه.
 

 المرآن
ا أَفَلَْت لَاَل ٌَا لَْوِم إِنًِّ بَِريٌء ِمم   ا َرأَى الش ْمَس بَاِزَغًة لَاَل َدذَا َربًِّ َدذَا أَْكبَُر فَلَم  ا تُْشِركُوَن }فَلَم 

 [14({ ]األنعام : 14)

 التفسٌر:
لمومه: هذا ربً، هذا أكبر من الكوكب والممر، فلما ؼابت، لال فلما رأى الشمس طالعة لال 

لمومه: إنً بريء مما تشركون من عبادة األوثان والنجوم واألصنام التً تعبدونها من دون هللا 
 تعالى.
ا َرأَى الشَّْمَس َباِزَؼةً{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(ٔ)فلما رأى الشمس طالعة" [، أي:"21}فَلَمَّ

 .(ٔ)طالعة"
فإن للت: لم احتج علٌهم باألفول دون البزوغ ، وكبلهما انتمال من  مخشري:"لال الز 

 حال إلى حال؟ 
 .(ٕ)للت: االحتجاج باألفول أظهر، ألنه انتمال مع خفاء واحتجاب"

بكسر الراء وفتح الهمزة فى «رءا الشمس»وحمزة: -فى رواٌة أبى بكر-ولرأ عاصم 
 .(ٖ)كل المرآن
لال لمومه: هذا ربً، هذا  [، أي:"21َربًِّ َهذَا أَْكبَُر{ ]األنعام : }لَاَل َهذَا لوله تعالى: 

 .(ٗ)أكبر من الكوكب والممر"
أي : هذا المنٌر الطالع ربً، } َهذَا أَْكَبُر {، أي : جرًما من النجم ومن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)الممر، وأكثر إضاءة "
 .(ٙ)لال الكسابً واألخفش: أي:" هذا الطالع ربًّ" 

 .(2)ولال ؼٌرهما: أي: "هذا الضوء"
 :(5)، كما لال األعشى(1)ولال األخفش الصؽٌر:أي: "هذا الشخص"

 لامت تبكٌه على لبره                        من لً من بعدن ٌا عامر

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٔ/ٕ، وإعراب المرآن للنحاس:5ٙٗ/ٔفً معانً المرآن له: (ٙ)
 .1ٕ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٔ/ٕإعراب المران للنحاس: (1)
 ببل نسبة. 2ٖٙ، 2ٓ٘/ٕ، وهما فً اإلنصاؾ:22/ٕمن شواهد الحاس فً إعراب المرآن: (5)
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 تركتنً فً الدار ذا ؼربة                     لد ذل من لٌس له ناصر
من الكوكب والممر، ولم ٌمل هذه مع أن الشمس هذا أكبر{، أي: أكبر  لال البؽوي:"} 

مإنثة ألنه أراد هذا الطالع، أو رده إلى المعنى، وهو الضٌاء والنور، ألنه رآه أضوأ من النجوم 
 .(ٔ)والممر"
 .(ٕ)لال لتادة:" رأى خلمًا هو أكبَر من الخلمٌن األّولٌن وأنور" 
فعبدها حتى ؼابت، فلما ؼابت لال: }ٌا لوم إنًّ بريء مما  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)تشركون{"
 فإن للت: ما وجه التذكٌر فً لوله: }هذا ربً{ واإلشارة للشمس؟ لال الزمخشري:"  

للت: جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شًء واحد، كمولهم: ما جاءت حاجتن، 
لالوا وكان اختٌار هذه الطرٌمة واجبا لصٌانة الرب عن ومن كانت أمن، لم تكن فتنتهم إال أن 

، وإن كان العبلمة «عبلمة»ولم ٌمولوا « عبلم:»شبهة التؤنٌث. أال تراهم لالوا فً صفة هللا 
 .(ٗ)أبلػ، احترازا من عبلمة التؤنٌث"

ا أَفَلَْت{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(٘)فلما ؼابت الشمس" [، أي:"21}فَلَمَّ
 .(ٙ)أي : ؼابت" البؽوي وابن كثٌر:"لال  
ا تُْشِركُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  لال لمومه: إنً  [، أي:"21}لَاَل ٌَا لَْوِم إِّنًِ َبِريٌء ِممَّ

 .(2)بريء مما تشركون من عبادة األوثان والنجوم واألصنام التً تعبدونها من دون هللا تعالى"
جبل من أهل كوثى، من لرٌة بالسواِد، سواد روي عن حمد بن إسحاق:"أن آزر كان ر 

الكوفة، وكان إذ ذان ملن المشرق النمرود،  فلما أراد هللا أن ٌبعث إبراهٌم علٌه السبلم، خلٌل 
ًّ إال هود  الرحمن، حجة على لومه، ورسوال إلى عباده، ولم ٌكن فٌما بٌن نوح وإبراهٌم نب

 ما أراد، أتى أصحاُب النجوم نمروَد فمالوا له: وصالح، فلما تمارب زمان إبراهٌم الذي أراد هللا

تَعَلَّْم، أنّا نجد فً ِعْلمنا أن ؼبلًما ٌولد فً لرٌتن هذه ٌمال له:إبراهٌم، ٌفارق دٌنكم، وٌكسر 
أوثانكم، فً شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التً وصؾ أصحاُب النجوم 

بلى بمرٌته فحبسها عنده إال ما كان من أّم إبراهٌم امرأة لنمرود، بعث نمرود إلى كل امرأة ح
آزر، فإنه لم ٌعلم بحبَلها، وذلن أنها كانت امرأة َحَدثة، فٌما ٌذكر، لم تعرؾ الحَبل فً بطنها، 
وِلَما أراَد هللا أن ٌبلػ بولدها، ٌرٌُد أن ٌمتل كل ؼبلم ولد فً ذلن الشهر من تلن السنة، حذًرا 

ال تلد امرأة ؼبلًما فً ذلن الشهر من تلن السنة، إال أمر به فذبح. فلما وجدت على ملكه. فجعَل 
أم إبراهٌم الطَّلَك خرجت لٌبل إلى مؽارة كانت لرًٌبا منها، فولدت فٌها إبراهٌم، وأصلحت من 
شؤنه ما ٌُْصنع بالمولود، ثم َسّدت علٌه المؽارة، ثم رجعت إلى بٌتها، ثم كانت تطالعه فً 

ًٌّا ٌمّص إبهامه، ٌزعمون، وهللا أعلم، أن هللا جعل رزق إبراهٌم المؽارة ف تنظر ما فعل، فتجده ح
فٌها وما ٌجٌبه من مّصه. وكان آزر، فٌما ٌزعمون، سؤل أّم إبراهٌم عن حْملها ما فعل، فمالت: 
 ولدت ؼبلًما فمات! فصّدلها، فسكت عنها. وكان الٌوم، فٌما ٌذكرون، على إبراهٌم فً الشَّباب
كالشهر، والشهر كالسنة. فلم ٌلبث إبراهٌم فً المؽارة إال خمسة عشر شهًرا حتى لال ألمه: 
أخرجٌنً أنظر! فؤخرجته ِعشاء فنظر، وتفكر فً خلك السماوات واألرض، ولال:إن الذي 
خلمنً ورزلنً وأطعمنً وسمانً لربًّ، ما لً إله ؼٌره! ثم نظر فً السماء فرأى كوكبًا، 

، ثم اتّبعه ٌنظر إلٌه ببصره حتى ؼاب، فلما أفل لال:}ال أحب اآلفلٌن{، ثم طلع لال:}هذا ربً{
الممر فرآه بازًؼا، لال:}هذا ربً{، ثم اتّبعه ببصره حتى ؼاب، فلما أفل لال:"لبن لم ٌهدنً رّبً 

                                                             
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔ/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ألكونن من الموم الضالٌن"! فلما دخل علٌه النهار وطلعت الشمس، أعَظَم الشمَس،  ورأى شٌبًا 
أعظم نوًرا من كل شًء رآه لبل ذلن، فمال:"هذا ربً، هذا أكبر"! فلما أفلت لال:}ٌا لوم إنً هو 

برئ مما تشركون إنً وجهت وجهً للذي فطر السماوات واألرض حنٌفًا وما أنا من 
المشركٌن{. ثم رجع إبراهٌم إلى أبٌه آزر ولد استمامت وجهته، وعرؾ ربَّه، وبرئ من دٌن 

ٌبادبهم بذلن. وأخبر أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهٌم أنه ابنه، وأخبرته بما كانت  لومه، إال أنه لم
صنعت من شؤنه، فسرَّ بذلن آزر وفرح فرًحا شدًٌدا. وكان آزر ٌصنع أصنام لوِمه التً 
ٌعبدونها، ثم ٌعطٌها إبراهٌم ٌبٌعها، فٌذهب بها إبراهٌم، فٌما ٌذكرون، فٌمول:من ٌشتري ما 

ه وال ٌنف َب فٌه ٌضرُّ عه، فبل ٌشترٌها منه أحد. فإذا بارت علٌه،  ذهب بها إلى نهر فصوَّ
رإوسها،  ولال:اشربً، استهزاء بمومه وما هم علٌه من الضبللة، حتى فشا عٌبُه إٌاها 

 .(ٔ)واستهزاُإه بها فً لومه وأهل لرٌته، من ؼٌر أن ٌكون ذلن بلػ نمروَد الملن"
 الفوابد:
 عمٌدة التوحٌد من أول خطوة دبت بها على وجه األرض.إن البشرٌة صاحبتها أن  -ٔ
 وجوب البراءة من الشرن وأهله. -ٕ
 أن هذه اآلٌة من أوضح األدلة على سٌر الشمس ودورانها على األرض. -ٖ
 

 المرآن
ًَ ِلل ِذي َفَطَر الس َماَواِت َواأْلَْرَض َحنٌِفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )  ْهُت َوْجِه ({ 11} إِنًِّ َوج 

 [ 11]األنعام : 
 التفسٌر:

هت بوجهً فً العبادة هلل عز وجل وحده، فهو الذي خلك السموات واألرض، ماببل عن  إنً توجَّ

 المشركٌن مع هللا ؼٌره. الشرن إلى التوحٌد، وما أنا من
ًَ ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض{ ]األنعام : لوله تعالى:  ْهُت َوْجِه  [، أي:"25}ِإنًِّ َوجَّ

هت بوجهً فً العبادة هلل عز وجل وحده، فهو الذي خلك السموات واألرض" إنً توجَّ
(ٕ). 

أي: أخلصت دٌنً وأفردت عبادتً } ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألْرَض{،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)أي:خلمهما وابتدعهما على ؼٌر مثال سبك"

 .(ٗ)أي لصدت بعبادتً وتوحٌدي هلل جل وعز وحده" لال النحاس:" 
بٌّن وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن خلٌله إبراهٌم علٌه السبلم: أنه لما ت لال الطبري:" 

له الحك وعَرفه، شهد شهادةَ الحّك، وأظهر خبلؾ لوِمه أهِل الباطل وأهِل الشرن باهلل، ولم 
ٌؤخذه فً هللا لومة البم، ولم ٌستوحش من لٌِل الحّكِ والثبات علٌه، مع خبلؾ جمٌع لومه لموله، 

نً وخلمكم فً وإنكارهم إٌاه علٌه، ولال لهم: ٌا لوم إنًّ بريء مما تشركون، مع هللا الذي خلم
عبادته من آلهتكم وأصنامكم، إنً وجهت وجهً فً عبادتً إلى الذي خلك السماوات واألرض، 
الدابم الذي ٌبمى وال ٌفنى، وٌُْحًٌ وٌمٌت، ال إلى الذي ٌفنى وال ٌبمى، وٌزول وال ٌدوم، وال 

 .(٘)ٌضر وال ٌنفع"
 .(ٙ)شرن إلى التوحٌد"ماببل عن ال [، أي:"25}َحنًٌِفا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)أي: ماببل عن األدٌان الباطلة والعمابد الزابؽة كلها" لال أبو السعود:" 
 .(ٔ)أي: فً حال كونً }َحِنٌفًا{، أي : ماببل عن الشرن إلى التوحٌد " لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٔٔ(:صٖٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٔ/ٕإعراب المرىن: (ٗ)
 .12ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (2)
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ثم أخبرهم تعالى ذكره: أن توجٌهه وجهه لعبادته، بإخبلص العبادة له،  لال الطبري:" 
ه له َوْجهه من لٌس  واالستمامة فً ذلن لربه على ما ٌحبُّ من التوحٌد، ال على الوجه الذي ٌوجَّ
هه، بل ضاّره  بحنٌؾ، ولكنه به مشرن، إذ كان توجٌه الوجه على ؼٌر التحنُّؾ ؼٌر نافع موّجِ

 .(ٕ)ومهلكه"
ابن وهب لال:" لال ابن زٌد فً لول لوم إبراهٌم إلبراهٌم: تركت عبادة هذه؟ فمال:  عن 

}إنً وّجهت وجهً للذي فطر السماوات واألرض{، فمالوا: ما جبت بشًء! ونحن نعبده 
 .(ٖ)ونتوّجهه! فمال: ال }حنًٌفا{!! لال: مخلًصا، ال أشركه كما تُْشركون"

 ، على ألوال:[25]األنعام : عالى:}َحنٌِفًا{واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله ت
، (٘)، والحسن(ٗ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والضحان(5)، وعبدهللا بن لاسم(1)، وكثٌر بن زٌاد(2)، وعطٌة(ٙ)ومجاهد
الذٌن  -ألنه أول إمام لزم العباد  ولالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم اإلسبلم )الحنٌفٌة(،  

اتباعه فً مناسن الحج ، واالبتمام به  -كانوا فً عصره ، والذٌن جاءوا بعده إلى ٌوم المٌامة 
فٌه. لالوا : فكل من حج البٌت فنسن مناسن إبراهٌم على ملته ، فهو )حنٌؾ(، مسلم على دٌن 

 .(ٕٔ)إبراهٌم"
 .(ٗٔ)، والربٌع بن أنس(ٖٔ)فً إحدى الرواٌاتوالثانً: أنها اتباع الحك، لاله مجاهد 

 .(٘ٔ)والثالث: اتباع إبراهٌم فً شرابعه التً هً شرابع اإلسبلم
، ألنه أول إمام سن للعباد الختان ، فاتبعه من «الحنٌفٌة»فمالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم   

كان علٌه إبراهٌم من بعده علٌه. لالوا : فكل من اختثن على سبٌل اختتان إبراهٌم ، فهو على ما 
 .(ٙٔ)اإلسبلم ، فهو " حنٌؾ " على ملة إبراهٌم"

ولوله }بل ملة إبراهٌم حنٌفا{، معناه: )بل ملة إبراهٌم مخلصا(، «: اإلخبلص»والرابع: أنها: 

، (5ٔ)، ومماتل بن سلٌمان(1ٔ)، لاله السدي(2ٔ)فـ)الحنٌؾ(" على لولهم : المخلص دٌنه هلل وحده
 .(ٕٔ)، وعطاء(ٕٓ)وخصٌؾ

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .12ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11ٗ/ٔٔم(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
، 2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙو)، ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٕ٘٘و)
 .ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٔٔ)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
، و، ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙو)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔبن أبً حاتم: )(انظر: تفسٌر اٗٔ)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 5ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٕ٘1ابً حاتم)، انظر: تفسٌر ابن (ٕٔ)
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اإلسبلم. فكل من ابتم بإبراهٌم فً ملته فاستمام علٌها ، فهو «: الحنٌفٌة»والخامس: ولٌل:
 .(ٔ)«حنٌؾ»
لال المفال: "وبالجملة فالحنٌؾ لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من    

 .(ٕ)إبراهٌم علٌه السبلم"
 مثله. (ٗ)وروي عن عٌسى بن جارٌة، (ٖ)والسادس: أن الحنٌؾ: المستمٌم. لاله دمحم بن كعب

 .(٘)السابع: أن الحنٌؾ: الذي ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبة
الثامن: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله 

 .(ٙ)أبو العالٌة
هللا. ٌدخل فٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت،  التاسع: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال

والعمات، وما حرم هللا عز وجل، والختان. وكانت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا 
ٌحرمون فً شركهم األمهات والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون 

 . (2)المناسن. لاله لتادة
هو اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته، لال اإلمام «: الحنٌفٌة»والصواب: أن        

الطبري: " وذلن أن الحنٌفٌة لو كانت حج البٌت ، لوجب أن ٌكون الذٌن كانوا ٌحجونه فً 
الجاهلٌة من أهل الشرن كانوا حنفاء. ولد نفى هللا أن ٌكون ذلن تحنفا بموله : }ولكن كان حنٌفا 

[، فكذلن المول فً الختان. ألن " الحنٌفٌة 2ٙن المشركٌن{ ]سورة آل عمران : مسلما وما كان م
" لو كانت هً الختان ، لوجب أن ٌكون الٌهود ُحنفاء. ولد أخرجهم هللا من ذلن بموله : }َما َكاَن 

 [. 2ٙن : إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َوال نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما{ ]سورة آل عمرا
وما أنا من المشركٌن مع هللا [، أي:" 25}َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1)ؼٌره"

 .(5)أي: "فً شًء من األفعال واأللوال"لال أبو السعود: 
لال الطبري:" ولست منكم، أي: لست ممن ٌدٌن دٌنكم، وٌتّبع ملّتكم أٌُّها  
 .(ٓٔ)المشركون"
 .(ٔٔ)فتبرأ من الشرن، وأذعن بالتوحٌد، وألام على ذلن البرهان" السعدي:" لال 
 الفوابد:
تحمٌك التوحٌد عزٌز فً األمة ال ٌوجد إال فً أهل اإلٌمان الخلص الذٌن أخلصهم أن  -ٔ

 هللا واصطفاهم من خلمه.
الخالك هو الذي ٌستحك العبادة، أما الكواكب فهً مخلولة، والمخلوق ال ٌستحك أن  -ٕ

 العبادة، مدبرة لٌس لها فً نفسها تدبٌر فكٌؾ بؽٌرها؟
ولد تضمنت اآلٌة داللة االختراع، فٌدخل فٌها وجود الحٌوان ووجود النبات ووجود  -ٖ

ًَ ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألَْرَض{. ْهُت َوْجِه  السموات، لال:} ِإنًِّ َوجَّ

                                                             

 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .2ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٖٖٓٔ/ٗ(:ص2ٕ٘2، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٓ، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٙٔأبً حاتم)( انظر: تفسٌر ابن ٙ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘5، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص52ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (5)
 .11ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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مستدالً بدلٌل األعراض وحدوث وٌستفاد من اآلٌة أن الخلٌل علٌه السبلم لم ٌكن  -ٗ
األجسام على إثبات الصانع، بل كان محاججاً لمومه، منكراً علٌهم عبادتهم الكواكب من 

 دون هللا تعالى.
دلت اآلٌة الكرٌمة على أن ألوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة ال ٌجوز أن ٌصرؾ  -٘

 منها شًء لؽٌر هللا كابنا من كان. 
 

 المرآن
هُ   ٌََشاَء َرّبًِ  }َوَحاج  ِ َولَْد َدَداِن َواَل أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِه إاِل  أَْن  ونًِّ ِفً ّللا  لَْوُمهُ لَاَل أَتَُحاجُّ

ٍء ِعْلًما أَفاََل تَتَذَك ُروَن ) ًْ ٌْئًا َوِسَع َربًِّ ُكل  َش  [4ٓ({ ]األنعام : 4َٓش

 التفسٌر:
جادلوننً فً توحٌدي هلل بالعبادة، ولد وفمنً إلى معرفة وجادله لومه فً توحٌد هللا تعالى لال: أت

وحدانٌته، فإن كنتم تخوفوننً بآلهتكم أن تولع بً ضرًرا فإننً ال أرهبها فلن تضرنً، إال أن 
ٌشاء ربً شٌبًا. وسع ربً كل شًء علًما. أفبل تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحك 

 للعبودٌة؟
هُ لَْوُمهُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  .(ٔ)وجادله لومه فً توحٌد هللا تعالى" [، أي:"1ٓ}َوَحاجَّ
  
 .(ٕ)لال الربٌع:" ٌمول: خاصموه" 
لال الطبري:" وجادل إبراهٌم لومه فً توحٌد هللا وبراءته من األصنام، وكان جدالهم  

 .(ٖ)إٌاه لولُهم: أن آلهتهم التً ٌعبدونها خٌر من إلهه"
 .(ٗ)أي: شرعوا فً مؽالبته فً أمر التوحٌد" لسعود:"لال ابو ا 

 .(٘)وكانوا حاجوه فً توحٌد هللا ونفى الشركاء عنه منكرٌن لذلن" لال الزمخشري:" 
لوله تعالى: }وحاجه لومه{ دلٌل على الحجاج والجدال، حاجوه فً  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)توحٌد هللا"
أيُّ فابدة لمحاجة من لم ٌتبٌن له الهدى؟ فؤما من هداه هللا، ووصل إلى  لال السعدي:" 

 .(2)ٌدعو الناس إلى ما هو علٌه" -هو بنفسه-أعلى درجات الٌمٌن، فإنه 
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ونًِّ فًِ َّللاَّ لال: أتجادلوننً فً توحٌدي  [، أي:"1ٓ}لَاَل أَتَُحاجُّ
 .(1)هلل بالعبادة"
 .(5)عباس:" لال أتخاصمونً فً هللا" لال ابن 
لال الطبري:" ٌمول: أتجادلوننً فً توحٌدي هللا وإخبلصً العمل له دون ما سواه من  
 .(ٓٔ)آلهة"

دمحم بن إسحاق: وحاجه لومه عند ذلن فً هللا ٌستوصفونه إٌاه،  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔٔ) ولد هدان{"وٌخبرونه أن آلهتهم خٌر مما ٌعبد، فمال: }أتحاجونً فً هللا

                                                             
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .11ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٕ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .11ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٖ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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مشددتٌن، ولرأ نافع « أتحجونى:»ولرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسابى 
 .(ٔ) مخففتٌن« أتحجونى:»وابن عامر 
 .(ٕ)ولد وفمنً إلى معرفة وحدانٌته" [، أي:"1ٓ}َولَْد َهَداِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)ٌعنى إلى التوحٌد" لال الزمخشري:" 
الطبري:" ٌمول: ولد وفمنً ربً لمعرفة وحدانٌته، وبّصرنً طرٌك الحّك حتى لال  

 .(ٗ)أٌمنُت أن ال شًء ٌستحك أن ٌعبد سواه"
}ولد هدان{، حال من ضمٌر المتكلم مإكدة لئلنكار فإن كونه علٌه  لال ابو السعود:" 

ه علٌه السبلم أي السبلم مهدٌا من جهة هللا تعالى ومإٌدا من عنده مما ٌوجب استحالة محاجت
أتجادلوننً فً شؤنه تعالى ووحدانٌته والحال أنه تعالى هدانً إلى الحك بعد ما سلكت طرٌمتن 

 .(٘)بالفرض والتمدٌر وتبٌن بطبلنها تبٌنا تاما كما شاهدتموه"
 .(ٙ) بالفتح« هدن»ممالة الدال، ولرأ البالون:« هدن»لرأ الكسابى:

فإن كنتم تخوفوننً بآلهتكم  [، أي:"1ٓتُْشِركُوَن بِِه{ ]األنعام : }َواَل أََخاُؾ َما لوله تعالى: 
 .(2)أن تولع بً ضرًرا فإننً ال أرهبها فلن تضرنً"

لال الطبري:" ٌمول: وال أرهب من آلهتكم التً تدعونها من دونه شٌبًا ٌنالنً به فً  
ا بسوء من برص أو إنا نخاؾ أن تمسَّن آلهتن»نفسً من سوء ومكروه. وذلن أنهم لالوا له:

، فمال لهم إبراهٌم: ال أخاؾ ما تشركون باهلل من هذه اآللهة أن «خبل، لذكرن إٌاها بسوء!
تنالَنًِ بضر وال مكروه، ألنها ال تنفع وال تضر"
(1). 

إال أن ٌحٌٌه هللا  -وكانوا خوفوه بكثرة آلهتهم -أي: ألنه ال ٌنفع وال ٌضر لال المرطبً:" 
حٌنبذ، والهاء فً}به{ ٌحتمل أن تكون هلل عز وجل، وٌجوز أن تكون وٌمدره فٌخاؾ ضرره 

 .(5)للمعبود"

أيُّ فإنها لن تضرنً، ولن تمنع عنً من النفع شٌبا" لال السعدي:" 
(ٔٓ). 

دعا لوُمه مع هللا آلهةً، وخّوفوه بآلهتهم أن ٌصٌبَه منها َخَبل، فمال  لال ابن جرٌج:" 
 .(ٔٔ)دان{، لال: لد عرفت رّبً، ال أخاؾ ما تشركون به"إبراهٌم:}أتحاجونً فً هللا ولد ه

ٌْبًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  أي إِال إِذا أراد ربً أن  [، أي:"1ٓ}إِالَّ أَْن ٌََشاَء َربًِّ َش
 .(ٕٔ)ٌصٌبنً شًٌء من المكروه فٌكون"

لال الطبري:" ٌمول: ولكن خوفً من هللا الذي خلمنً وخلك السماوات واألرض، فإنه  
إن شاء أن ٌنالنً فً نفسً أو مالً بما شاء من فناء أو بماٍء، أو زٌادة أو نمصان أو ؼٌر ذلن، 

 .(ٖٔ)نالنً به، ألنه المادر على ذلن"
أي إال أن ٌشاء أن ٌلحمنً شً من المكروه بذنب عملته فتتم مشٌبته.  لال المرطبً:" 

: أن هللا تعالى ال ٌشاء أن وهذا استثناء لٌس من األول..ولال:}إال أن ٌشاء ربً{ ٌعنً
 .(ٔ)أخافهم"

                                                             
 .ٕٔٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .11ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٕٔٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15ٗ-11ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .15ٗ/ٔٔ(:صٖٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .15ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ولٌس هذا باستثناء عن األول بل هو استثناء منمطع، معناه لكن إن ٌشؤ  لال البؽوي:" 
 .(ٕ)ربً شٌبا أي سوء، فٌكون ما شاء"

لوله تعالى }إال أن ٌشاء ربى شٌبا{ استثناء مفرغ من أعم األولات أي  لال ابو السعود:" 
ه سبحانه من معبوداتكم فً ولت من األولات إال فً ولت مشٌبتهتعالى ال أخاؾ ما تشركونه ب

شٌبا من إصابة مكروه من جهتها وذلن إنما هو من جهته تعالى من ؼٌر دخل آللهتكم فٌه أصبل 
وفً التعرض لعنوان الربوبٌة مع اإلضافة إلى ضمٌره علٌه السبلم إظهار منه النمٌاده لحكمه 

 .(ٖ)مره واعتراؾ بكونه تحت ملكوته وربوبٌته"سبحانه وتعالى واستسبلم أل
ٍء ِعْلًما{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ أحاط علمه بجمٌع  [، أي:"1ٓ}َوِسَع َرّبًِ كُلَّ َش
 .(ٗ)األشٌاء"
 .(٘)أي: أحاط علمه بكل شًء" لال البؽوي:" 
 .(ٙ)أي: وسع علمه كل شً" لال المرطبً:" 
ٌمول: وعلم ربً كلَّ شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء، ألنه خالك كل شًء،  لال الطبري:" 

 .(2)ولٌس كاآللهة التً ال تضّر وال تنفع وال تفهم شٌبًا، وإنما هً خشبة منحوتةٌ، وصورة ممثلة"
كؤنه تعلٌل لبلستثناء، أي: أحاط بكل شًء علما فبل ٌبعد أن ٌكون فً  لال ابو السعود:" 

ً مكروه من لبلها بسبب من األسباب وفً اإلظهار فً موضع اإلضمار علمه تعالى أن ٌحٌك ب
 .(1)تؤكٌد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى"

تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود  [، أي:"1ٓ}أَفَبَل تَتَذَكَُّروَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(5)المستحك للعبودٌة؟"

 .(ٓٔ)فتمٌزوا بٌن الصحٌح والفاسد والمادر والعاجز" لال الزمخشري:" 
ٌمول: أفبل تعتبرون، أٌها الجهلة، فتعملوا خطؤ ما أنتم علٌه ممٌمون، من  لال الطبري:" 

عبادتكم صورةً مصّورة وخشبة منحوتة، ال تمدر على ضر وال على نفع، وال تفمه شٌبًا وال 
تعمله وترككم عبادةَ من خلمكم وخلك كّل شًء، وبٌده الخٌر، وله المدرة على كل شًء، والعالم 

 .(ٔٔ)لكل شًء"
أي: أتعرضون عن التؤمل فً أن آلهتكم جمادات ؼٌر لادرة على  ابو السعود:" لال 

شًء ما من نفه وال ضر فبل تتذكرون أنها ؼٌر لادرة على إضراري وفً إٌراد التذكر دون 
 .(ٕٔ)التفكر ونظابره ؼشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز فً العمول ال ٌتولؾ إلى على التذكر"

 الفوابد:
 دال المبطلٌن والمشركٌن إللامة الحجة علٌهم علهم ٌهتدون.مشروعٌة ج -ٔ
 بٌان ضبلل عمول أهل الشرن فً كل زمان ومكان. -ٕ
ٌستفاد من اآلٌة أن الخوؾ من ؼٌر هللا تعالى ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام: إلى ما هو شرن؛ وإلى -ٖ

 ما هو محرم؛ وإلى ما هو مباح.

                                                                                                                                                                               
 .5ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .15ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .15ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
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خوؾ العبودٌة( ٌعنً أن ٌخاؾ فً  -ؾ التعظٌم الخوؾ الشركً: وهو خوؾ السر )خو  -أوال:
 داخله من هذا المخوؾ منه من أن ٌمسه بسوء، وهذا النوع مناؾ ألصل التوحٌد.

ِ َولَْد  وّنًِ فًِ َّللاَّ هُ لَْوُمهُ لَاَل أَتَُحاجُّ ومن أمثلة ذلن لوله تعالى عن إبراهٌم ولومه :}َوَحاجَّ
ٍء ِعْلًما أَفَبَل تَتَذَكَُّروَن{ َهَداِن َواَل أََخاُؾ َما تُْشِركُوَن  ًْ ٌْبًا َوِسَع َربًِّ ُكلَّ َش بِِه إِالَّ أَْن ٌََشاَء َربًِّ َش

 [.1ٓ]األنعام : 
ٌفهم من اآلٌة : أن الخوؾ من الشٌطان وأولٌابه مناؾ لئلٌمان، فإن كان الخوؾ ٌإدي 

 إلى الشرن؛ فهو مناؾ ألصله، وإال فهو مناؾ لكماله.
تعالى عن هود ولومه:}إِْن نَمُوُل إِالَّ اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بِسُوٍء لَاَل ِإنًِّ وأٌضا لوله 

ا تُْشِرُكوَن) َ َواْشَهُدوا أَّنًِ َبِريٌء ِممَّ ( ِمْن ُدونِِه فَِكٌُدونًِ َجِمٌعًا ثُمَّ اَل تُْنِظُروِن{ ]هود ٗ٘أُْشِهُد َّللاَّ
:٘ٗ-٘٘.] 

ٌْسَ  ُ  وكما فً لوله تعالى:}أََل فُوَنَن ِبالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ َوٌَُخّوِ َّللاَّ
 [.ٖٙفََما لَهُ ِمْن َهاٍد{ ]الزمر : 

فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه { ولد ذكر   الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا فً تفسٌره:لوله}َوٌَُخّوِ
ٌخوفون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وٌتوعدونه بؤصنامهم وآلهتهم التً  -ن [:، لال: "ٌعنً المشركٌٖٙ]الزمر : 

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد  ٌدعونها من دون هللا جهبل منهم وضبلال؛ ولهذا لال عز وجل: } َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
ُ بِعَِزٌٍز ِذي اٖٙ) ٌَْس َّللاَّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضّلٍ أَلَ [ أي: 2ٖ - ٖٙ({ ]الزمر : 2ْٖنتِمَاٍم )( َوَمْن ٌَْهِد َّللاَّ

منٌع الجناب، ال ٌضام من استند إلى جنابه ولجؤ إلى بابه، فإنه العزٌز الذي ال أعز منه وال أشد 
 .(ٔ)انتماما منه ممن كفر به وأشرن وعاند رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

هللا، أو ٌترن ما  : وهو أن ٌخاؾ من مخلوق؛ فٌطٌعه فً معصٌة(ٕ)الخوؾ المحرم  -ثانٌا:
وهو ال  -، بحٌث أنه إذا هدده إنسان وأمره بفعل محرم فخافه -خوفا من عمابه  -أوجبه هللا علٌه 

، وهذا (ٖ)فهذا خوؾ محرم، ألنه ٌإدي إلى فعل محرم ببل عذر  -ٌستطٌع أن ٌنفذ ما هدده به 
 .(ٗ)النوع مناؾ لكمال التوحٌد الواجب

                                                             
 .ٓٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 بٌن الذنوب فً العلم أهل تفرٌك فً كما منه، أخص ولكنه - ذلن فً رٌب ال - محرم أٌضا لبله والذي(ٕ)

 من المعاصً عموم باألخٌر ٌعنون ولكنهم المعاصً، جملة من هً كلها أنها رؼم والمعصٌة؛ والكبٌرة الشرن
 الصؽابر

 األمر فً السلؾ اختلؾ": الطبري لال"(: ٖٔ/ ٖ٘( )الباري فتح) كتابه فً هللا رحمه حجر ابن الحافظ لال(ٖ)
 حك كلمة الجهاد أفضل» رفعه شهاب بن طارق بحدٌث واحتجوا مطلما ٌجب: طابفة فمالت بالمعروؾ؛ األمر
 .الحدٌث «بٌده فلٌؽٌره منكرا منكم رأى من» لوله وبعموم ،«جابر سلطان عند
 ولال ونحوه، لتل من به له لبل ال ببلء المنكر ٌلحك ال أن شرطه لكن المنكر؛ إنكار ٌجب: بعضهم ولال
 فمد أنكر ومن برئ، فمد كره فمن بعدي، أمراء علٌكم ٌستعمل» مرفوعا سلمة أم لحدٌث بملبه ٌنكر: آخرون
 ٌنبؽً ال» حدٌث علٌه وٌدل المذكور، الشرط اعتبار والصواب: لال(. الحدٌث «وتابع رضً من ولكن سلم،
 .ملخصا انتهى. "«ٌطٌك ال لما الببلء من ٌتعرض» بؤن فسره ثم «نفسه ٌذل أن لمإمن
 .ضررا منه نفسه على ٌخؾ ولم علٌه لدر لمن بالمعروؾ األمر ٌجب: ؼٌره ولال
 (.ٖٗٗٗ) داود أبً صحٌح(. ٖٗٗٗ) داود أبو رواه. صحٌح فهو شهاب بن طارق حدٌث وأما: للت
 .مرفوعا سعٌد أبً عن( 5ٗ) مسلم رواه فمد( بٌده فلٌؽٌره منكرا منكم رأى من) حدٌث وأما
 .أٌضا( 1٘ٗٔ) مسلم رواه فمد سلمة أم حدٌث وأما
 الصحٌحة. مرفوعا حذٌفة عن( ٕٕٗ٘) الترمذي. صحٌح فهو( نفسه ٌذل أن لمإمن ٌنبؽً ال) حدٌث وأما
(ٖٙٔ.) 
 أحب كمن وهو المحرم، الخوؾ فهو - العبودٌة خوؾ لٌس - تعالى هللا من خشٌته من أكثر أحدا خشً فمن(ٗ)
 .- العبودٌة محبة لٌس أٌضا ولكن - هللا محبة من أكثر هللا ؼٌر
 أٌدٌكم كفوا لهم لٌل الذٌن إلى تر ألم} تعالى لوله تؤوٌل عند( 1/ 2ٗ٘) التفسٌر فً هللا رحمه الطبري لال

 ولالوا خشٌة أشد أو هللا كخشٌة الناس ٌخشون منهم فرٌك إذا المتال علٌهم كتب فلما الزكاة وآتوا الصبلة وألٌموا
 من لوم فً نزلت اآلٌة هذه أن ذكر: )[22:النساء]{ لرٌب أجل إلى أخرتنا لوال المتال علٌنا كتبت لم ربنا

 فرض ولد - الجهاد علٌهم ٌفرض أن لبل وصدلوه به آمنوا لد كانوا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب
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أحدكم رهبة الناس أن ٌمول بحك إذا رآه أو شهده؛ فإنه ال وفً الحدٌث :"أال ال ٌمنعن 
 . (ٔ)ٌمرب من أجل وال ٌباعد من رزق؛ أن ٌمول بحك أو ٌذكر بعظٌم"

 .(ٕ)وكما فً وصٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً ذر :"وأن ال أخاؾ فً هللا لومة البم"
بع، أو نار، أو مإذ ومهلن الخوؾ الطبٌعً: وهذا أمر طبٌعً؛ كالخوؾ من عدو أو س -ثالثا:

 .(ٖ)ونحو ذلن، كما كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعوذ باهلل من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم
 .(ٗ)وهذا النوع مباح ال ٌتعلك به مدح وال ذم إال إن أدى إلى محظور شرعً

ة ربه؛ والخوؾ من هللا تعالى درجات، فمن الناس من ٌؽلو فً خوفه؛ فٌمنط من رحم
فبل ٌستؽفره وال ٌنتهً عن معصٌته! ومنهم من ٌفرط فٌه؛ فبل ٌؤبه بعذاب ربه؛ فبل ٌنتهً أٌضا 

وضابطه أنه ٌرد العبد عن  -وهذا هو الخوؾ العدل  -عن معصٌته، ومنهم من ٌعتدل فً خوفه 
 .(٘)محارم هللا فمط وال ٌمنطه

وؾ؛ ما حمل على أداء لال الحافظ ابن رجب رحمه هللا: "والمدر الواجب من الخ
الفرابض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلن بحٌث صار باعثا للنفوس على التشمٌر فً نوافل 
الطاعات واالنكفاؾ عن دلابك المكروهات والتبسط فً فضول المباحات؛ كان ذلن فضبل 

سعً فً محمودا، فإن تزاٌد على ذلن بؤن أورث مرضا أو موتا أو هما الزما بحٌث ٌمطع عن ال
 .(ٙ)اكتساب الفضابل المطلوٌة المحبوبة هلل عز وجل؛ لم ٌكن محمودا"

 
 المرآن

ٌْكُْم سُْلطَ  ْل بِِه َعلَ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ ٌَْف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َواَل تََخافُوَن أَن كُْم أَْشَرْكتُْم بِاّلِل  انًا فَؤَيُّ }َوَك
ٌِْن أََحكُّ بِاأْلَْمِن   [4ٔ({ ]األنعام : 4ٔإِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن )اْلفَِرٌمَ

 التفسٌر:

وكٌؾ أخاؾ أوثانكم وأنتم ال تخافون ربً الذي خلمكم، وخلك أوثانكم التً أشركتموها معه فً 
العبادة، من ؼٌر حجة لكم على ذلن؟ فؤي الفرٌمٌن: فرٌك المشركٌن وفرٌك الموحدٌن أحك 

 هللا؟ إن كنتم تعلمون صدق ما ألول فؤخبرونً.بالطمؤنٌنة والسبلمة واألمن من عذاب 
ٌَْؾ أََخاُؾ َما أَْشَرْكتُْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  أي كٌؾ أخاؾ أوثانكم التً  [، أي:"1ٔ}َوَك

 .(2) أشركتموها مع هللا فً العبادة!"
لال دمحم بن إسحاق:" ٌمول:كٌؾ أخاؾ وثًَنا تعبدون من دون هللا ال ٌضرُّ وال ٌنفع" 

(1). 
 .(ٔ)أي : كٌؾ أخاؾ من هذه األصنام التً تعبدون من دون هللا" لال ابن كثٌر:" 

                                                                                                                                                                               

 ذلن علٌهم شك المتال علٌهم فرض فلما المتال، علٌهم ٌفرض أن هللا ٌسؤلون وكانوا - والزكاة الصبلة علٌهم
 .كتابه فً عنهم هللا أخبر ما ولالوا

 .(1ٙٔمرفوعا. الصحٌحة ) سعٌد أبً ( عن2ٗٗٔٔصحٌح. أحمد )(ٔ)
 (.ٕٙٙٔ(. الصحٌحة )ٕ٘ٔٗٔصحٌح. أحمد )(ٕ)

 من إلى أنظر أن وأمرنً منهم، والدنو المساكٌن بحب أمرنً بسبع؛ وسلم علٌه هللا صلى خلٌلً أمرنً" :وتمامه
 شٌبا، أحدا أسؤل ال أن وأمرنً أدبرت، وإن الرحم أصل أن وأمرنً فولً، هو من إلى أنظر وال دونً هو

 حول ال لول من أكثر أن وأمرنً البم، لومة هللا فً أخاؾ ال أن وأمرنً مرا، كان وإن بالحك ألول أن وأمرنً
 ."العرش تحت كنز من فإنهن باهلل؛ إال لوة وال
 والكسل العجز من بن أعوذ إنً اللهم:"مرفوعا أنس عن( 2ٕٓٙ) ومسلم ،(2ٖٙٙ) البخاري فً كما(ٖ)

 ".والممات المحٌا فتنة ومن المبر، عذاب من بن وأعوذ والبخل، والهرم والجبن
 .5ٕٓ-11ٕانظر: التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد: (ٗ)
 (.ٕ/ 2ٙ):( المفٌد المول) كتابه فً هللا رحمه عثٌمٌن ابن الشٌخ أفاده(٘)
 وخافون تخافوهم فبل أولٌاءه ٌخوؾ الشٌطان ذلكم إنما}"(: 2٘ٔص) التفسٌر فً هللا رحمه السعدي الشٌخ لال
 فعلى اإلٌمان، لوازم من وأنه وحده، هللا من الخوؾ وجوب اآلٌة هذه وفً [2٘ٔ:عمران آل]{ مإمنٌن كنتم إن
 ".هللا محارم عن العبد حجز ما المحمود والخوؾ هللا، من خوفه ٌكون العبد إٌمان لدر
 .1ٕالبوار:  دار بحال والتعرٌؾ النار من التخوٌؾ(ٙ)
 .2ٖٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٖٖ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر:  (2)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٔٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
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 .(ٕ)ٌعنً األصنام، وهً ال تبصر وال تسمع وال تضر وال تنفع" لال البؽوي:" 
لال الطبري:" وهذا جواب إبراهٌم لمومه حٌن خوفوه من آلهتهم أن تمسَّه، لذكره إٌاها  

: وكٌؾ أخاؾ وأرهب ما أشركتموه فً عبادتكم ربَّكم فعبدتموه بسوء فً نفسه بمكروه، فمال لهم
من دونه، وهو ال ٌضر وال ٌنفع؟ ولو كانت تنفع أو تضر، لدفعت عن أنفسها كسِرى إٌاها 

 .(ٖ)وضربً لها بالفؤس!"
لال المرطبً:" فً}كٌؾ{ معنى اإلنكار، أنكر علٌهم تخوٌفهم إٌاه باألصنام وهم ال  

 .(ٗ)أي كٌؾ أخاؾ مواتا" ٌخافون هللا عز وجل،
لال السمعانً:" اإلشران: هو الجمع بٌن الشٌبٌن فً معنى؛ فاإلشران باهلل: هو أن ٌجمع  

 .(٘)مع هللا ؼٌر هللا فٌما ال ٌجوز إال هلل، ومعنى اآلٌة: وكٌؾ أخاؾ األصنام وما أشركتم"
ِ مَ لوله تعالى:  ٌْكُْم سُْلَطانًا{ ]األنعام : }َواَل تََخافُوَن أَنَّكُْم أَْشَرْكتُْم ِباّلِلَّ ْل بِِه َعلَ [، 1ٔا لَْم ٌَُنّزِ
وأنتم ال تخافون ربً الذي خلمكم، وخلك أوثانكم التً أشركتموها معه فً العبادة، من ؼٌر  أي:"

 .(ٙ)حجة لكم على ذلن؟"
لال دمحم بن إسحاق:" وال تخافون أنتم الذي ٌضر وٌنفع، ولد جعلتم معه شركاء ال تضر  
 .(2)تنفع؟"وال 

أي: وال تخافون أنتم شرككم باهلل ما لم ٌنرل به علٌكم سلطانا، أي: حجة  لال الزجاج:" 
 .(1)بٌنة"

لال الطبري:أي:"وأنتم ال تخافون هللا الذي خلمكم ورزلكم، وهو المادر على نفعكم  
ٌعطكم على  وضركم فً إشراككم فً عبادتكم إٌاه، }ما لم ٌنزل به علٌكم سلطانًا{، ٌعنً: ما لم
 .(5)إشراككم إٌاه فً عبادته ُحّجة، ولم ٌضع لكم علٌه برهانًا، ولم ٌجعل لكم به عذًرا"

لال السمعانً:أي:" وأنتم أحك بالخوؾ منً حٌث أشركتم باهلل، وال تخافون هللا بشرككم  

 .(ٓٔ)أو فعلكم الذي لم ٌنزل به هللا حجة وسلطانا؟"
ألن اإلشران ال ٌصح أن ٌكون علٌه حجة، كؤنه  }سلطانا{ أى: حجة، لال الزمخشري:" 

لال: وما لكم تنكرون على األمن فً موضع األمن، وال تنكرون على أنفسكم األمن فً موضع 
 .(ٔٔ)الخوؾ"
 .(ٕٔ)}سلطانا{، حجة وبرهانا" لال البؽوي:" 
 .(ٖٔ)عن ابن عباس:" كل سلطان فً المرآن حجة" 

ودمحم بن كعب وعكرمة وسعٌد بن جبٌر لال ابن ابً حاتم:"وروي، عن أبً مالن 
 .(ٗٔ)والضحان والسدي ونضر بن عربً، مثله"

ٌِْن أََحكُّ بِاأْلَْمِن{ ]األنعام : لوله تعالى:  فؤي الفرٌمٌن: فرٌك  [، أي:"1ٔ}فَؤَيُّ اْلَفِرٌمَ
 .(ٔ)المشركٌن وفرٌك الموحدٌن أحك بالطمؤنٌنة والسبلمة واألمن من عذاب هللا؟"

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٔٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٙ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٕٖٖٔ/ٗ(:ص2ٖ٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٖٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
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إسحاق:" أي: باألمن من عذاب هللا فً الدنٌا واآلخرة، الذي ٌَْعبد الذي بٌده  لال دمحم بن 
ؾ لهم العبر،  الضّر والنفع، أم الذي ٌعبد ما ال ٌضّر وال ٌنفع؟ ٌضرب لهم األمثال، وٌصّرِ

 .(ٕ)لٌعلموا أنَّ هللا هو أحك أن ٌخاؾ وٌعبد مما ٌعبُدون من دونه"
 .(ٖ)أي: أحك بؤن ٌؤمن من العذاب، الموحد أم المشرن" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)أنا وأهل دٌنً أم أنتم؟" لال البؽوي:ٌمول" 
فؤي الطابفتٌن أصوب ؟ الذي َعبَد من بٌده الضر والنفع ، أو الذي عبد  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)من ال ٌضر وال ٌنفع ببل دلٌل ، أٌهما أحك باألمن من عذاب هللا ٌوم المٌامة ؟"
لال الطبري:" ٌمول: أنا أحك باألمن من عالبة عبادتً ربًّ مخلًصا له العبادة، حنٌفًا له 
دٌنً، برٌبًا من عبادة األوثان واألصنام، أم أنتم الذٌن تعبدون من دون هللا أصناًما لم ٌجعل هللا 

 .(ٙ)لكم بعبادتكم إٌاها برهانًا وال حجة"
ولم ٌمل: فؤٌنا أحك باألمن أنا أم أنتم، احترازا من تزكٌته نفسه، فعدل  لال الزمخشري:" 

 .(2)عنه إلى لوله :}فؤي الفرٌمٌن{، ٌعنى: فرٌمى المشركٌن والموحدٌن"
عن مجاهد:" لول إبراهٌم حٌن سؤلهم:}أيُّ الفرٌمٌن أحك باألمن{، هً حجة إبراهٌم 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص"
ي الفرٌمٌن أحك باألمن إن كنتم تعلمون{، أَمْن ٌعبد ربًّا واحًدا، عن ابن جرٌج لال:"}فؤ 

  .(5)أم من ٌعبد أربابًا كثٌرة؟ ٌمول لومه: الذٌن آمنوا برب واحد"
عن ابن زٌد:" لوله: }فؤي الفرٌمٌن أحك باألمن إن كنتم تعلمون{، أمن خاؾ ؼٌر هللا 

تعالى ذكره:"الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم ولم ٌخفه، أم من خاؾ هللا ولم ٌخؾ ؼٌره؟ فمال هللا 
 .(ٓٔ)بظلم"، اآلٌة"
إن كنتم تعلمون صدق ما ألول  [، أي:"1ٔ}إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)فؤخبرونً"
لال الطبري:" ٌمول: إن كنتم تعلمون صدق ما ألول، وحمٌمة ما أحتجُّ به علٌكم، فمولوا  

يُّ الفرٌمٌن أحك باألمن؟"وأخبرونً: أ
(ٕٔ). 

، فمال:}وكٌؾ أخاؾ ما أشركتم وال (ٖٔ)لال الربٌع:" أفلج هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص حٌن خاصمهم 
تخافون أنكم أشركتم باهلل ما لم ٌنزل به علٌكم سلطانًا فؤّي الفرٌمٌن أحك باألمن إن كنتم 

 .(ٗٔ)على لومه{"تعلمون{؟ ثم لال:}وتلن حجتنا آتٌناها إبراهٌم 
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: التعجب من حال مذنب ال ٌخاؾ عالبة ذنوبه. -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٔٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٔٗ/ٔٔ(:ص2ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/ٔٔ(:ص2ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
أفلجت فبلنا على خصمه " ، إذا ؼلبته ، و " أفلجه هللا علٌه " ، آتاه الظفر والفوز والؽلبة.]انظر: حاشٌة (ٖٔ)

 [.5ٔٗ/ٔٔالطبري: 
 .5ٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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ومنها: أن انحرافات الجاهلٌة وتصوراتها ال لٌمة لها، وأن المسلم ال ٌخاؾ من ؼٌر هللا  -ٕ
تعالى أن ٌصٌبه بما ٌشاء من مصٌبة أو مرض أو فمر أو لتل أو نحو ذلن، بمدرته 

  ٌجوز تعلمه أصبل بؽٌر هللا تعالى؛ ألن هذا من لوازم اإللهٌة.ومشٌبته، فهذا الخوؾ ال
ولد  توارد اآلٌات الكرٌمة تنزع عوامل الخوؾ من الَخْلك على الرزق، أو الخوؾ من 

 :(ٔ)األذى أو النتابج المجهولة، فمنها
ْن ٌَْمِلُن السَّْمَع  - ًَّ ِمَن }لُْل َمْن ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَمَّ َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ٌُْخِرُج اْلَح

ُ{ ]ٌونس:  ِ َوَمْن ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر فََسٌَمُولُوَن َّللاَّ ًّ ٌَِّت ِمَن اْلَح  [ .ٖٔاْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَم
ٌَتََوكَّلِ  - ِ فَْل ُ لَنَا هَُو َمْوالَنا َوَعلَى َّللاَّ  [.ٔ٘اْلُمْإِمنُوَن{ ]التوبة:  }لُْل لَْن ٌُِصٌبَنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ
 أن أهل اإلٌمان هم أهل األمن واالطمبنان. -ٖ
 أن أحك العباد باألمن من الخوؾ، من آمن باهلل ولم ٌشرن به شٌباً. -ٗ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:بٌان ثمرة من ثمرات اإلٌمان وهً: استعبلء نفس المإمن  -٘

إال إٌاه، وال ٌطمع إال فً رضاه، وهذا وتحرره من العبودٌة لؽٌر هللا تعالى، فبل ٌخاؾ 
ما ٌربً فٌه الخصال الحمٌدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة والسخاء، ألنه 
ةُ َوِلَرسُوِلِه َوِلْلُمْإِمنٌَِن  ِ اْلِعزَّ صار عبدا هلل حما ٌستمد عزه من عزته كما لال تعالى: } َوّلِِلَّ

[، ولوله تعالى حكاٌة عن إبراهٌم علٌه 1َن{ ]المنافمون : َولَِكنَّ اْلُمنَافِِمٌَن اَل ٌَْعلَُمو
ٌْكُ  ْل بِِه َعلَ ِ َما لَْم ٌُنَّزِ ٌَْؾ أََخاُؾ َما أَْشَرْكتُْم َواَل تََخافُوَن أَنَّكُْم أَْشَرْكتُْم بِاّلِلَّ ْم السبلم: }َوَك

ٌِْن أََحكُّ بِاأْلَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَ   [.1ُٔموَن{ ]األنعام : سُْلَطانًا فَؤَيُّ اْلَفِرٌمَ
 المرآن

 [4ٕ({ ]األنعام : 4ٕ}ال ِذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبِسُوا إٌَِمانَُهْم بِظُْلٍم أُولَئَِن لَُهُم اأْلَْمُن َودُْم ُمْهتَُدوَن )
 التفسٌر:

الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ولم ٌخلطوا إٌمانهم بشرن، أولبن لهم الطمؤنٌنة 
 والسبلمة، وهم الموفمون إلى طرٌك الحك.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

: "نزلت هذه اآلٌة فً إبراهٌم وأصحابه خاصة لٌس فً هذه -كّرم هللا وجهه-احدهما: لال علً
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)األمة"

والثانً: لال بكر بن سوادة: "حمل رجل من العدو على المسلمٌن فمتل رجبًل، ثم حمل فمتل 
مل فمتل آخر، ثم لال: أٌنفعنً اإِلسبلم بعد هذا؟ لالوا: ما ندري حتى نذكر ذلن آخر، ثم ح
؛ فمال: نعم، فضرب فرسه فدخل فٌهم، ثم -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فذكروا ذلن لرسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول هللا 

ن هذه اآلٌة نزلت فٌه: حمل على أصحابه فمتل رجبًل، ثم آخر، ثم آخر؛ ثم لُِتل، لال: فٌرون أ
}الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبِسُوا ِإٌَمانَُهْم بِظُْلٍم{"
 . ]ضعٌؾ[(ٖ)

                                                             
 .ٕٖٔ-5ٕٔ/ ٔاإلسبلمٌة:  التربٌة منهج(ٔ)
: لال حرملة بن زٌاد عن عبللة بن زٌاد عن الثوري ثنا حذٌفة أبً طرٌك من( ٖٙٔ/ ٕ) الحاكم أخرجه(ٕ)

ً  سمعت  (.وذكره) علٌا
 من( 2ٓٔ/ 2" )البٌان جامع" فً والطبري ،(2٘ٗٗ رلم ٖٖٖٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً ابن وأخرجه
 .به عبللة بن زٌاد عن الربٌع بن لٌس طرٌك
 !.ترجمة له نجد لم حرمله بن زٌاد لكن ِعبللة، بن زٌاد إلى حسن بمجموعهما وهو: للنا
 .مردوٌه وابن حمٌد بن وعبد للفرٌابً نسبته وزاد( 5ٖٓ/ ٖ" )المنثور الدر" فً السٌوطً وذكره
 ..الذهبً عنه وسكت ،! "ٌخرجاه ولم اإلسناد صحٌح حدٌث هذا: "فمال الحاكم؛ أما
 .به عنه زحر بن هللا عبٌد طرٌك من( 2٘ٗ٘ رلم ٖٖٖٔ/ ٗ" )تفسٌره" فً حاتم أبً ابن أخرجه(ٖ)
 :علتان فٌه ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا

 .اإلرسال: األولى
 .ضعٌؾ هذا هللا عبٌد: الثانٌة
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الذٌن صدَّلوا هللا  [، أي:"1ٕ}الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا ِإٌَمانَُهْم بِظُْلٍم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ) ورسوله وعملوا بشرعه ولم ٌخلطوا إٌمانهم بشرن"

أي : هإالء الذٌن أخلصوا العبادة هلل وحده ال شرٌن ، له ، ولم ٌشركوا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)به شٌبا هم اآلمنون ٌوم المٌامة ، المهتدون فً الدنٌا واآلخرة "

 وفً الظلم ها هنا لوالن :
ًّ بن كعب(ٖ)أحدهما : أنه الشرن ، لاله ابن مسعود ، وأُبَ

ابن ، و(ٙ)، وحذٌفة(٘)، وسلمان(ٗ)
، وأبو (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)، وإبراهٌم(1)، وأبو مٌسرة(2)عباس

 .(٘ٔ)، وابن إسحاق(ٗٔ)وأبو عبدالرحمن
لما نزلت هذه اآلٌة:}الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم{، شكَّ  روى ابن مسعود لال :"

ٌُّنا لم ٌظلم نفسه؟ لال: فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌس كما  ذلن على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولالوا: أ
ِ إِنَّ الشِّ  { ] لممان : ْرَن لَظُْلٌم َعِظٌمٌ تظنُّون، وإنما هو ما لال لممان البنه: }ال تُْشِرْن بِاّلِلَّ

ٖٔ ]"(ٔٙ). 
ولم ٌخلطوا إٌمانهم بشًء من معانً الظلم، وذلن: والثانً : أنه سابر أنواع الظلم، والمعنى: 

فعُل ما نهى هللا عن فعله، أو ترن ما أمر هللا بفعله، ولالوا: اآلٌة على العموم، ألن هللا لم ٌخصَّ 
 .(2ٔ)به معنى من معانً الظلم

 :(1ٔ)لال بهذا اختلفوا فً عمومها وخصوصها على لولٌن ومن
 أحدهما : أنها عامة .
 والثانً : أنها خاصة .

 واختلؾ من لال بتخصٌصها فٌمن نزلت على لولٌن :
أحدهما : أن هذه اآلٌة نزلت فً إبراهٌم خاصة ولٌس لهذه األمة منها شًء ، لاله علً كّرم هللا 

 .(5ٔ)وجهه
 .(ٕٓ)هاجر إلى المدٌنة ، لاله عكرمةوالثانً : أنها فٌمن 

وأولى المولٌن بالصحة فً ذلن، ما صح به الخبر عن رسول  لال أبو جعفر الطبري:" 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه لال: الظلم الذي ذكره هللا تعالى ذكره فً هذا 

 .(ٔ)الموضع، هو الشرن"

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٙٗ-5ٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖٓٗٔ)-(2ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٓ٘-55ٗ/ٔٔ(:ص52ٖٗٔ)-(5ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .52ٗ/ٔٔ(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .51ٗ/ٔٔ(:ص11ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .51ٗ-51ٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٗٔ)-(5ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓٓ٘/ٔٔ(:ص51ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 ..ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٔٔ(:صٖٓٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٓ٘/ٔٔ(:صٖٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٓ٘/ٔٔ(:صٖٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٓ٘/ٔٔ(:صٖٙٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٓ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٔٔ(:ص1ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/ٔٔ(:صٖٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٙٗ-5ٗٗ/ٔٔ(:ص1ٖٓٗٔ)-(2ٖٙٗٔلفة، انظر: تفسٌره)أخرجه الطبري بطرق مخت (ٙٔ)
 .ٕٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔٔ(:صٖٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔٔ(:صٕٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
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 هذه اآلٌة جواباً منه على ثبلثة ألاوٌل : واختلفوا فٌمن كانت
، (ٕ)أحدها : أنه جواب من هللا تعالى فصل به بٌن إبراهٌم ومن َحاّجه من لومه ، لاله ابن زٌد

 .(ٖ)وابن إسحاق
والثانً : أنه جواب لومه لما سؤلهم :}أَيُّ اْلَفِرٌَمٌِن أََحكُّ بِاألْمِن{؟ فؤجابوا بما فٌه الحجة علٌهم ، 

 .(ٗ)بن جرٌجلاله ا
 .(٘)والثالث : أنه جواب إبراهٌم كما ٌسؤل العالم نفسه فٌجٌبها ، حكاه الزجاج

أولبن لهم الطمؤنٌنة  [، أي:"1ٕ}أُولَبَِن لَُهُم اأْلَْمُن َوهُْم ُمْهتَُدوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ) والسبلمة، وهم الموفمون إلى طرٌك الحك"

الذٌن آمنوا ولم ٌخلطوا إٌمانهم بشرن }لهم األمن{ ٌوم لال الطبري:" ٌعنً: هإالء  
 .(2)المٌامة من عذاب هللا، وهم المصٌبون سبٌل الرشاد، والسالكون طرٌك النجاة"

 الفوابد:
أن اإلٌمان أمن، واإلسبلم سبلمة، كما لال تعالى: }الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا إٌَِمانَُهْم بِظُْلٍم  -ٔ

ُم األَْمُن َوهُْم ُمْهتَُدوَن{؛ فإن تدارن هللا من شاء منهم بتوبة نصوح فهو فضله أُولَبَِن لَهُ 
 سبحانه وإال فٌا خسرهم.

ً فً ٌوم المٌامة،  -ٕ أنه كلما كان العبد أكثر إخبلصاً لربه تبارن وتعالى كان أكثر أمنا
ٌامة، لال فالموحدون الذٌن لم ٌلبسوا إٌمانهم بشًء من الشرن، لهم األمن التام ٌوم الم
ْهتَُدوَن{.  تعالى:}الَِّذٌَن آَمنُواْ َولَْم ٌَْلبِسُواْ إٌَِمانَُهم بِظُْلٍم أُْولَبَِن لَُهُم األَْمُن َوهُم مُّ

 إثبت اإلٌمان مع الكبابر، لموله تعالى:}الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم{. -ٖ
وما عدا الشرن من ولد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بٌن اإلٌمان  -ٗ

[، 1ٕالكبابر فً مواضَع منها فً تفسٌر لوله تعالى: }ولم ٌلبسوا إٌمانهم بِظُْلٍم{ ]األنعام: 

فإنهم فسَّروه بالفسك بالكبٌرة، ومنعوا مما صح فً حدٌث ابن مسعود أنه الشرن
(1) ،

اعدتهم فً وعلَّلُوا ذلن بؤن الشرن ال ٌُجاِمُع اإلٌماَن، بخبلؾ سابر الكبابر، ونسوا ل
الوعٌد، وهً أن اإلٌمان ال ٌُجاِمُع شٌباً من الكبابر، والحك أن اإلٌمان المذكور هنا هو 
ِ إِالَّ َوهُْم  ، وهو ٌُجاِمُع الشرن والكبابر. لال هللا تعالى فٌه: }َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاّلِلَّ اللُّؽويُّ

 .(5)ح هنا ؼلطٌ فاحٌش، وهللا أعلم[، فردُّهُم للحدٌث الصحٌُٙٓٔمْشِركُوَن{ ]ٌوسؾ: 
 

 المرآن
ٌْنَاَدا إِْبَراِدٌَم َعلَى لَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِن  َرب َن َحِكٌٌم َعِلٌٌم ) تُنَا آتَ ({ 4ٖ}َوتِْلَن ُحج 

 [4ٖ]األنعام : 
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔٔ(:ص2ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٗ/ٔٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 ،(ٕٗٔ) ومسلم ،(5ٕٙٗ) و( 5ٕٖٗ) و( 1ٕٖٗ) و( ٕٖ) والبخاري ،ٗٗٗو ٕٗٗو 12ٖ/ ٔ أحمد أخرج(1)

 على ذلن شك{ بظلم إٌمانهم ٌلبسوا ولم آمنوا الذٌن: }نزلت لما: لال مسعود، ابن عن( 2ٖٙٓ) والترمذي
 ألم. الشرن هو إنما ذلن، لٌس: " - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فمال نفسه، ٌظلم ال أٌنا: ولالوا المسلمٌن
 .(ٖٕ٘) حبان ابن وانظر[. ٖٔ: لممان{ ]عظٌم لظلم الشرن إن باهلل تشرن ال بنً ٌا: }البنه لممان لول تسمعوا

 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/5انظر: العواصم والمواصم، البن الوزٌر: (5)
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التً وفمناه إلٌها حتى انمطعت وتلن الحجة التً حاجَّ بها إبراهٌم علٌه السبلم لومه هً حجتنا 
حجتهم. نرفع َمن نشاء من عبادنا مراتب فً الدنٌا واآلخرة. إن ربن حكٌم فً تدبٌر خلمه، علٌم 

 بهم.
َناَها إِْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌْ تُنَا آتَ وتلن الحجة  [، أي:"1ٖ}َوتِْلَن ُحجَّ

التً حاجَّ بها إبراهٌم علٌه السبلم لومه هً حجتنا التً وفمناه إلٌها حتى انمطعت حجتهم"
 (ٔ). 

 .(ٕ)أي : وجهنا حجته على لومه " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري:" لوَل إبراهٌم لمخاصمٌه من لومه المشركٌن:}أي الفرٌمٌن أحك باألمن{،  

له الدٌن والعبادة، أم من ٌعبد أرباًبا كثٌرة؟ وإجابتهم إٌاه بمولهم:بل  أمن ٌعبد ربًّا واحًدا مخلًصا
من ٌعبد ربًّا واحًدا أحك باألمن، ولضاإهم له على أنفسهم، فكان فً ذلن لطع عذرهم وانمطاع 

 .(ٖ)حجتهم، واستعبلء حجة إبراهٌم علٌهم، فهً الحجةالتً آتاها هللا إبراهٌم على لومه"
 .(ٗ)ن{، إشارة إلى جمٌع احتجاجاته حتى خاصمهم وؼلبهم بالحجة"لال المرطبً:" }تل 

 ، ثبلثة ألوال:-علٌه السلتم-التً أوتٌها إبراهٌم« الحجة»وفً هذه 
ِ َما الَ ٌْمِلُن لَكُم َضراً َوالَ نَْفعاً{ أم تعبدون من ٌملن  أحدها : لوله لهم : }أَتَْعبُدوَن ِمْن ِدوِن َّللاَّ

 . (٘): مالن الضر والنفع أحكالضر والنفع ؟ فمالوا 
والثانً : أنه لما لال:}فَؤَيُّ اْلَفِرٌَمٌِن أََحكُّ بِاألْمِن{، عبادة إله واحد أم آلهة شتى؟ فمالوا : عبادة إله 

 .(2)، وهو اختٌار أبً جعفر الطبري(ٙ)واحد فؤلروا على أنفسهم . وهذا لول مجاهد
تخاؾ أن تخبلن آلهتنا ؟ فمال : أما تخافون أن تخبلكم آلهتكم والثالث : أنهم لما لالوا إِلبراهٌم أال 
 .(1)بجمعكم للصؽٌر مع الكبٌر فً العبادة

ة إلبراهٌم على لولٌن واختلفوا فً سبب ظهور الحجَّ
(5): 
 أحدهما : أن هللا تعالى أخطرها بباله حتى استخرجها بفكره .

 والثانً : أنه أمره بها ولمنه إٌاها .
نرفع َمن نشاء من عبادنا  [، أي:"1َٖنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء{ ]األنعام : }لوله تعالى: 

 .(ٓٔ) مراتب فً الدنٌا واآلخرة"
 .(ٔٔ)بالعلم"لال البؽوي:أي:" 
 .(ٕٔ)ٌعنى: فً العلم والحكمة" لال الزمخشري:" 

العلم، لال مالن: "سمعت زٌد بن أسلم ٌمول فً هذه اآلٌة: }نرفع درجات من نشاء{: إنه 
 .(ٖٔ)ٌرفع هللا به من ٌشاء فً الدنٌا"

، أي: نرفع -هاهنا وفً سورة ٌوسؾ-بالتنوٌن « درجات»لرأ أهل الكوفة وٌعموب:
درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضٌلة والعمل، كما رفعنا درجات إبراهٌم حتى اهتدى وحاج 

 .(ٗٔ)لومه فً التوحٌد

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .٘ٓ٘/ٔٔ(:صٖٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘ٔ/ٗ(:ص2٘٘ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٗٙٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
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إن ربن حكٌم فً تدبٌر خلمه،  [، أي:"1ٌٌٖم{ ]األنعام : }إِنَّ َربََّن َحِكٌٌم َعلِ لوله تعالى: 
 .(ٔ) علٌم بهم"

 .(ٕ)عن أبً العالٌة: "}حكٌم{، ٌمول: حكٌم فً أمره"
 .(ٗ)علٌم بما ٌخفون"، "(ٖ)لال دمحم ابن إسحاق:"حكٌم فً عذره وحجته إلى عباده"

بمن ٌهدٌه ومن ٌضله ، وإن لال ابن كثٌر:" أي : حكٌم فً أفعاله وألواله } َعِلٌٌم { أي :  
ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن * َوَلْو  لامت علٌه الحجج والبراهٌن ، كما لال : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ]ٌونس :   .(٘)["52،  5َٙجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة َحتَّى 
،}حكٌم{، فً سٌاسته خلمَه، وتلمٌنه أنبٌاءه الحجج لال الطبري:" ٌعنً: إن ربن، ٌا دمحم 

على أممهم المكذّبة لهم، الجاحدة توحٌد ربهم، وفً ؼٌر ذلن من تدبٌره، }علٌم{، بما ٌإول إلٌه 
أمر رسله والمرسل إلٌهم، من ثبات األمم على تكذٌبهم إٌاهم، وهبلكهم على ذلن، أوإنابتهم 

ره وتصدٌك رسله، والرجوع إلى طاعته، ٌمول تعالى ذكره وتوبتهم منه بتوحٌد هللا تعالى ذك
لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: فؤتَِس، ٌا دمحم، فً نفسن ولومن المكذبٌن، والمشركٌن، بؤبٌن خلٌلً إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص، 
واصبر على ما ٌنوبن منهم صبَره، فإنً بالذي ٌإول إلٌه أمرن وأمرهم عالم، وبالتدبٌر فٌن 

 .(ٙ)هم حكٌم"وفٌ
 الفوابد:
أن النصر لد ٌكون بموة الحجة، وصحة البرهان، وهذا ثابت لجمٌع األنبٌاء والرسل  -ٔ

 وأتباعهم.
أن إبراهٌم علٌه السبلم كان نبً الحجة وهو أول من أصل أصول الدٌن باالستدالل على  -ٕ

)الكوكب، الممر، علم التوحٌد وبه التدى رإساء المتكلمٌن فً استدالله بالثبلثة الكواكب 
 الشمس(.

أُعطوا العمول الراجحة، والذكاء الفذ، واللسان المبٌن، -علٌهم السبلم–أن األنبٌاء  -ٖ
والبدٌهة الحاضرة، وؼٌر ذلن من المواهب والمدرات التً ال بّد منها لتحمل الرسالة ثم 

 إببلؼها ومتابعة الذٌن تمبلوها بالتوجٌه والتربٌة.
 ٌحفظ ما ٌُلمى إلٌه وال ٌنسى منه كلمة }َسنُْمِرُإَن فبل تنسى{ ]األعلى: لمد كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ٙ. ] 
ولد كانوا ٌعرضون دٌن هللا للمعارضٌن وٌفحمونهم فً معرض الحجاج، وفً 
هذا المجال أسكت إبراهٌم خصمه )فبهت الَّذي كفر وهللا ال ٌهدي الموم الظَّالمٌن( 

تنا آتٌناها [ ، ولال هللا 1ٕ٘]البمرة:  معمباً على محاججة إبراهٌم لمومه: }وتلن حجَّ
ن نَّشاء{ ]األنعام:   [ .1ٖإبراهٌم على لومه نرفع درجاٍت مَّ

وموسى كان ٌجٌب فرعون على البدٌهة حتى انمطع، فانتمل إلى التهدٌد بالموة 
نتم لال ربُّ السَّماوات واألرض وما بٌنهما إن ك -}لال فرعون وما ربُّ العالمٌن 

ولنٌن  لٌن  -لال لمن حوله أال تستمعون  -مُّ لال إنَّ رسولكم  -لال ربُّكم وربُّ آبابكم األوَّ
لال  -لال ربُّ المشرق والمؽرب وما بٌنهما إن كنتم تعملون  -الَّذي أرسل إلٌكم لمجنون 

 .(2)[5ٕ-ٖٕلبن اتَّخذت إلهاً ؼٌري ألجعلنَّن من المسجونٌن{ ]الشعراء: 
ٌْنَاَها إِْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمِه نَْرَفُع استدل بعض ا -ٗ تُنَا آتَ لفرق بمول هللا تعالى:} َوتِْلَن ُحجَّ

ن نََّشاء إِنَّ َربََّن َحِكٌٌم َعِلٌٌم{ ]األنعام:  [ على تصحٌح دلٌل األعراض 1َٖدَرَجاٍت مَّ

                                                             
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ٘ٔ/ٗ(:ص2٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٕ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖانظر: الرسل والرساالت: (2)
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ٌه وحدوث األجسام، وشرعٌته؛ بزعمهم أن هللا تعالى فً هذه اآلٌة لد صدق خلٌله عل
 السبلم فً استدالله بدلٌل األعراض وحدوث األجسام: مجانب للصواب.

نَاَها إِْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمِه{، ولم ٌمل على نفسه.  ٌْ تُنَا آتَ فاهلل تعالى لال: }َوتِْلَن ُحجَّ
فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت بٌن إبراهٌم علٌه السبلم، ولومه؛ ألجل أن ٌرشدهم إلى 

وحٌد، ال ألجل أن ٌطلب إبراهٌم علٌه السبلم المعرفة لنفسه."ولهذا لال اإلٌمان والت
َماَواِت  ًَ ِللَِّذي فََطَر السَّ ْهُت َوْجِه ا تُْشِركُوَن إِنًِّ َوجَّ مَّ الخلٌل فً تمام الكبلم: }إِّنًِ َبِريٌء ّمِ

ْ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام:  ًَ [. 25 - 21َواألَْرَض َحنًٌِفا َوَما أَنَا ْهُت َوْجِه فموله: إِنًِّ َوجَّ
ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألَْرَض َحنًٌِفا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن: ٌبٌن أنه إنما ٌعبد هللا وحده، 
فله ٌوجه وجهه؛ فإنه إذا توجه لصده إلٌه، تبع لصده وجهه؛ فالوجه موجه حٌث توجه 

ً إل ْ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن، لم الملب؛ فصار للبه ووجهه متوجها ى هللا تعالى ولهذا لال: َوَما أَنَا
ٌذكر أنه ألر بوجود الصانع؛ فإن هذا كان معلوماً عند لومه، لم ٌكونوا ٌنازعونه فً 

 .(ٔ)وجود فاطر السموات واألرض، وإنما كان النزاع فً عبادة ؼٌر هللا واتخاذه رباً"
م ٌكن مستدالً بدلٌل األعراض وحدوث األجسام فعلم مما تمدم أن الخلٌل علٌه السبلم ل

ً لمومه، منكراً علٌهم عبادتهم الكواكب من دون هللا  على إثبات الصانع، بل كان محاججا
 تعالى.
، وٌدلَّ على (ٕ)فً اآلٌة تفضٌل األنبٌاء على ؼٌرهم من الصدٌمٌن والشهداء والصالحٌن -٘

تَُنا  ن نََّشاء إِنَّ تفضٌلهم لوله تعالى: }َوتِْلَن ُحجَّ ٌْنَاَها ِإْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّ آتَ
 َربََّن َحِكٌٌم َعِلٌٌم ...{.

عن أبً الدرداء، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " ما طلعت الشمس وال ؼربت على 
 ًٌّ  .(ٖ)" أحد أفضل، وأخٌر، من أبً بكر، إال أن ٌكون نب

 .(ٗ)"أبو بكر أفضل هذه األمة إال أن ٌكون نبً آخر:"وفً حدٌث 
وٌإخذ من الحدٌث أن األنبٌاء والمرسلٌن أفضل الخلك، وأّن أفضل رجل بعدهم 

 أبو بكر الصدٌك.
ولرٌب من هذا الحدٌث لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً أبً بكر وعمر " هذان سٌدا كهول 

 .(٘)أهل الجنة من األولٌن واآلخرٌن، إالّ النبٌٌن والمرسلٌن " 
والمهتدون بهدى الكتاب والسنة ٌرون أّن الرسل أفضل الخلك وأكملهم، ولد اختارهم 

لمه، وٌنبؽً أن نفرق بٌن ما جبلهم هللا علٌه من العلٌم الخبٌر كً ٌكونوا سفراءه إلى خ
الفضابل والمزاٌا وبٌن ما أوحاه إلٌهم، فالذي أوحً إلٌهم به لم ٌكن لهم به علم، ولٌس 
ْن  ٌَْن ُروًحا ّمِ ٌْنَا إَِل لذكابهم وفظنتهم من شًء فٌه، ولذلن لال هللا لرسوله: }َوَكذَِلَن أَْوَح

[ وهذا ٌرد على ذلن الصنؾ ٕ٘اْلِكتَاُب َواَل اإلٌماُن{ ]الشورى:  أَْمِرنَا َما كُنَت تَْدِري َما
من الذٌن ٌزعمون أنهم ٌعظمون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وٌصفونه بالعبمرٌة، ثم ٌنسبون كل شًء 
إلى عبمرٌته، حتى العلوم التً جاء بها، وهذه خدعة ماكرة، ٌرٌدون من ورابها إنكار 

اإللهٌة الربانٌة إلى العبمرٌة الدمحمٌة، ونحن فً الرد علٌهم ال  الوحً، ونسبة هذه العلوم

                                                             
 .ٖ٘، ٕ٘/ ٕالرسابل: جامع ضمن –تٌمٌة  البن االختٌارٌة الصفات فً رسالة(ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔٔانظر: مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم: (ٕ)
ً  وأخرجه الدرداء، أبً حدٌث من( ٕٕٔ: )ورلمه "مسنده" فً حمٌد بن عبد أخرجه(ٖ)  أحمد بن هللا عبد أٌضا
 ( .1ٓ٘: )ورلمه "الصحابة فضابل" كتاب فً
 مستمٌم هو عمار بن عكرمة: ولال( 2ٕٙ/ ٘) عدي وابن(. ٗٗ/ 5) "الزوابد مجمع" فً كما لطبرانًرواه ا(ٗ)

 السلسلة" فً األلبانً ولال. ضعٌؾ وهو زٌاد بن إسماعٌل فٌه: الهٌثمً لال. ثمة عنه حدث إذا الحدٌث مستمٌم
 .موضوع( 2ٙٙٔ) "الضعٌفة

 وكبلهما طالب، أبً بن علً حدٌث من( ٖ٘ٙٙ) و مالن، بن أنس حدٌث من( ٖٗٙٙ: )الترمذي أخرجه(٘)
 .صحٌح
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نشتط فننكر مزاٌا الرسول وفضله، ولكننا نبطل باطلهم، ونثبت الجانب الحك فٌه، وهو 
 أن دمحماً لٌس عبمرٌاً فمط، بل هو مع ذلن رسول رب العالمٌن.

 :«العلٌم»، و«الحكٌم»إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٙ
هو المحكم لخلك األشٌاء، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى :"«الحكٌم»فـ -

 .(ٔ)إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
 .(ٕ)هو المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«: العلٌم»و -
 

 المرآن
ٌْنَا  ٌَْماَن َوأٌَُّوَب }َوَوَدْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب كاُلًّ َدَد ٌ تِِه َداُووَد َوسُلَ ٌْنَا ِمْن لَْبُل َوِمْن ذُّرِ َونُوًحا َدَد

 [4ٗ({ ]األنعام : 4َٗوٌُوسَُف َوُموَسى َوَداُروَن َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن )
 التفسٌر:

ووفَّمنا كبل منهما لسبٌل ومننَّا على إبراهٌم علٌه السبلم بؤن رزلناه إسحاق ابنًا وٌعموب حفًٌدا، 
وكذلن وفَّمنا للحك من ذرٌة  -من لبل إبراهٌم وإسحاق وٌعموب-الرشاد، وكذلن وفَّمنا للحك نوًحا 

نوح داود وسلٌمان وأٌوب وٌوسؾ وموسى وهارون علٌهم السبلم، وكما جزٌنا هإالء األنبٌاء 
 بإحسانهم نجزي كل محسن.

ومننَّا على إبراهٌم علٌه  [، أي:"1ٗاَق َوٌَْعمُوَب{ ]األنعام : }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسحَ لوله تعالى: 
 .(ٖ) السبلم بؤن رزلناه إسحاق ابًنا وٌعموب حفًٌدا"

 .(ٗ)لال المرطبً:" أي: جزاء له على االحتجاج فً الدٌن وبذل النفس فٌه" 
طاعته إٌانا، وإخبلصه توحٌد لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: فجزٌنا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص على  

ربه، ومفارلته دٌن لومه المشركٌن باهلل، بؤن رفعنا درجته فً علٌٌن، وآتٌناه أجره فً الدنٌا، 

ووهبنا له أوالًدا خصصناهم بالنبّوة، وذرٌة شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمٌن، 
 .(٘)منهم: ابنه إسحاق، وابن ابنه ٌعموب"

" ٌخبر تعالى أنه وهب إلبراهٌم إسحاق ، بعد أن َطعَن فً السن ، وأٌس لال ابن كثٌر: 
هو وامرأته "سارة" من الولد ، فجاءته المبلبكة وهم ذاهبون إلى لوم لوط ، فبشروهما بإسحاق 

ٌْخً  َلتَى أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعِلً َش ٌْ ٌَا َو ا إِنَّ َهَذا ، فتعجبت المرأة من ذلن ، ولالت : } لَاَلْت 
ٌِْت ِإنَّ  ٌْكُْم أَْهَل اْلبَ ِ َوَبَرَكاتُهُ َعلَ ِ َرْحَمةُ َّللاَّ ٌء َعِجٌٌب * لَالُوا أَتَْعَجبٌَِن ِمْن أَْمِر َّللاَّ ًْ هُ َحِمٌٌد َمِجٌٌد { لََش

[ ، وبشروه مع وجوده بنبوته ، وبؤن له نسبل وَعِمبا ، كما لال : } َوبَشَّْرنَاهُ 2ٖ،  2ٕ]هود : 
اِلِحٌَن { ]الصافات : بِإِ  [ ، وهذا أكمل فً البشارة ، وأعظم فً النعمة ، ْٕٔٔسَحاَق َنبًٌِّا ِمَن الصَّ

[ أي : وٌولد لهذا المولود ولد 2ٔولال : } فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب { ]هود : 
فإن الفرح بولد الولد شدٌد لبماء النسل والعمب ،  فً حٌاتكما ، فتمر أعٌنكما به كما لرت بوالده ،

ولما كان ولد الشٌخ والشٌخة لد ٌتوهم أنه ال ٌَْعمب لضعفه ، ولعت البشارة به وبولده باسم 
"ٌعموب" ، الذي فٌه اشتماق العمب والذرٌة ، وكان هذا مجازاة إلبراهٌم ، علٌه السبلم ، حٌن 

من ببلدهم ذاهبا إلى عبادة هللا فً األرض ، فعوضه  اعتزل لومه وتركهم ، ونزح عنهم وهاجر
هللا ، َعزَّ وجل ، عن لومه وعشٌرته بؤوالد صالحٌن من صلبه على دٌنه ، لتمر بهم عٌنه ، كما 

ِ َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َوكُبل جَ  ا اْعتََزلَُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ عَْلنَا نَبًٌِّا { لال تعالى: } فَلَمَّ
ٌْنَا {"5ٗ]مرٌم :  [ ، ولال هاهنا : } َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب كُبل َهَد

(ٙ). 

                                                             
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء: (ٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ابنه، الذي هو إسرابٌل، أبو الشعب الذي فضله هللا على  {ٌَْعمُوبَ لال السعدي:"}َ 
 .(ٔ)العالمٌن"
َنا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌْ  .(ٕ) منا كبل منهما لسبٌل الرشاد"ووفَّ  [، أي:"1ٗ}كُبلًّ َهَد
 .(ٖ)لال المرطبً:" أي: كل واحد منهم مهتد" 
 .(ٗ)لال البؽوي:أي:" أووفمنا وأرشدنا" 
لال الطبري:" ٌمول: هدٌنا جمٌعهم لسبٌل الرشاد، فوفمناهم للحك والصواب من  
 .(٘)األدٌان"
ٌْنَا{ الصراط المستمٌم، فً علمه وعمله" لال السعدي:"   .(ٙ)}كُبل{ منهما }َهَد
ٌْنَا ِمْن لَْبُل{ ]األنعام : لوله تعالى:  من -وكذلن وفَّمنا للحك نوًحا  [، أي:"1ٗ}َونُوًحا َهَد

 .(2) "-لبل إبراهٌم وإسحاق وٌعموب
 .(1)ٌعموب"لال الطبري:أي:" ونوًحا وفمنا للحك والصواب من لبل إبراهٌم وإسحاق و 
لال ابن كثٌر:" أي : من لبله ، هدٌناه كما هدٌناه ، ووهبنا له ذرٌة صالحة ، وكل منهما  

له خصوصٌة عظٌمة ، أما نوح ، علٌه السبلم ، فإن هللا تعالى لما أؼرق أهل األرض إال من 
من ذرٌة نوح جعل هللا ذرٌته هم البالٌن ، فالناس كلهم  -وهم الذٌن صحبوه فً السفٌنة  -آمن به 

، وكذلن الخلٌل إبراهٌم ، علٌه السبلم ، لم ٌبعث هللا ، َعزَّ وجل ، بعده نبٌا إال من ذرٌته ، كما 
ةَ َواْلِكتَاَب { اآلٌة ]العنكبوت :  ٌَّتِِه النُّبُوَّ [ ، ولال تعالى : } َولََمْد 2ٕلال تعالى : } َوَجعَْلَنا فًِ ذُّرِ

ةَ َواْلِكتَاَب { ]الحدٌد : أَْرَسْلنَا نُوًحا َوإِْبَراهِ  ٌَّتِِهَما النُّبُوَّ [ ، ولال تعالى : } ٌَٕٙم َوَجعَْلَنا فًِ ذُّرِ
ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َوِمنْ  ٌَِّة آَدَم َوِممَّ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمْن ذُّرِ ُ َعلَ ٌَِّة إِْبَراِهٌَم أُولَبَِن الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ  ذُّرِ

ًدا َوبُِكًٌّا { ]مرٌم : َوإِْسَرابِ  وا سُجَّ ْحَمِن َخرُّ ٌِْهْم آٌَاُت الرَّ َنا إِذَا تُتْلَى َعلَ ٌْ نَا َواْجتَبَ ٌْ ْن َهَد ٌَل َوِممَّ
٘1"](5). 

 .(ٓٔ)" أي: من لبل إبراهٌم"ِمْن لَْبُل{ لال البؽوي:} 
العالم؛  وهداٌته من أنواع الهداٌات الخاصة التً لم تحصل إال ألفراد من لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم"
ٌُّوَب َوٌُوُسَؾ َوُموَسى َوَهاُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌَْماَن َوأَ َل ٌَّتِِه َداُووَد َوسُ }َوِمْن ذُّرِ
وكذلن وفَّمنا للحك من ذرٌة نوح داود وسلٌمان وأٌوب وٌوسؾ وموسى وهارون  [، أي:"1ٗ

 .(ٕٔ) علٌهم السبلم"
َوأٌَُّوَب َوٌُوسَُؾ َوُموَسى لال الطبري:أي:" وهدٌنا أًٌضا من ذّرٌة نوح، داود وسلٌمان] 
التً فً لوله:}ومن ذرٌته{، من ذكر نوح. وذلن أن هللا تعالى ذكره ذكر « الهاء»[.. وَوَهاُرونَ 

وكبل فضلنا فً سٌاق اآلٌات التً تتلو هذه اآلٌة لوًطا فمال:}وإسماعٌل والٌسع وٌونس ولوًطا 
على العالمٌن{، ومعلوم أن لوًطا لم ٌكن من ذرٌة إبراهٌم صلى هللا علٌهم أجمعٌن. فإذا كان ذلن 
ٌنا من ذرٌته، كان ال شن أنه لو أرٌد بالذرٌة ذرٌة  كذلن، وكان معطوفًا على أسماء من سمَّ

                                                             
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .52ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)



ٖٗٓ 
 

ولكنه من ذرٌة  إبراهٌم، لما دخل ٌونس ولوط فٌهم. وال شن أن لوًطا لٌس من ذّرٌة إبراهٌم،
 .(ٔ)من ذكر نوح"« الذرٌة»فً« الهاء»نوح، فلذلن وجب أن تكون

ٌَْماَن { اآلٌة، وعود   ٌَّتِِه { أي : وهدٌنا من ذرٌته } َداُوَد َوسُلَ لال ابن كثٌر:" } َوِمْن ذُّرِ
الضمٌر إلى "نوح" ؛ ألنه ألرب المذكورٌن ، ظاهر. وهو اختٌار ابن جرٌر ، وال إشكال علٌه. 
وعوده إلى "إبراهٌم" ؛ ألنه الذي سبك الكبلم من أجله حسن ، لكن ٌشكل على ذلن "لوط" ، فإنه 
لٌس من ذرٌة "إبراهٌم" ، بل هو ابن أخٌه مادان بن آزر ؛ اللهم إال أن ٌمال : إنه دخل فً 

اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما  الذرٌة تؽلٌبًا ، كما فً لوله تعالى : } أَْم كُْنتُْم شَُهَداَء ِإْذ َحَضَر ٌَْعمُوبَ 
َونَْحُن لَهُ  تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد ِإلََهَن َوِإلَهَ آَبابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا

لوله : } [ ، فإسماعٌل عمه ، ودخل فً آبابه تؽلٌبا. وكما لال فً ُٖٖٔمْسِلُموَن { ]البمرة : 
[ فدخل إبلٌس فً أمر المبلبكة ٖٔ،  ٖٓفََسَجَد اْلَمبلبَِكةُ كُلُُّهْم أَْجَمعُوَن * إِال إِْبِلٌَس { ]الحجر : 

بالسجود ، وذم على المخالفة ؛ ألنه كان لد تشبه بهم ، فعومل معاملتهم ، ودخل معهم تؽلٌبا ، 
 .(ٕ)وكان من الجن وطبٌعتهم النار والمبلبكة من النور "

لال البؽوي:" }ومن ذرٌته{ أي ومن ذرٌة نوح علٌه السبلم، ولم ٌرد من ذرٌة إبراهٌم  
ألنه ذكر فً جملتهم ٌونس ولوطا ولم ٌكونا من ذرٌة إبراهٌم }داود{ ٌعنً: داود بن أٌشا، 
}وسلٌمان{ ٌعنً ابنه، }وأٌوب{ وهو أٌوب بن أموص بن رازح بن روم بن عٌص بن إسحاق 

ٌوسؾ{ هو ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم علٌه السبلم، }وموسى{ وهو بن إبراهٌم، }و
موسى بن عمران بن ٌصهر بن فاهث بن الوي بن ٌعموب. }وهارون{ هو أخو موسى أكبر منه 

 .(ٖ)بسنة"
وكما جزٌنا هإالء األنبٌاء  [، أي:"1ٗ}َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ) نهم نجزي كل محسن"بإحسا

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: جزٌنا نوًحا بصبره على ما امتحن به فٌنا، بؤن هدٌناه  
فوفمناه إلصابة الحك الذي خذلنا عنه من عصانا فخالؾ أمرنا ونهٌنا من لومه، وهدٌنا من ذرٌته 

جزٌنا هإالء بحسن طاعتهم من بعده من ذكر تعالى ذكره من أنبٌابه لمثل الذي هدٌناه له. وكما 
 .(٘)إٌانا وصبرهم على المحن فٌنا، كذلن نجزي باإلحسان كل محسن"

لال البؽوي:" أي: وكما جزٌنا إبراهٌم على توحٌده بؤن رفعنا درجته ووهبنا له أوالدا  
 .(ٙ)أنبٌاء أتمٌاء كذلن، }نجزي المحسنٌن{ على إحسانهم، ولٌس ذكرهم على ترتٌب أزمانهم"

 الفوابد:
 أن خٌر ما ٌعطى المرء فً هذه الحٌاة الهداٌة إلى صراط مستمٌم -ٔ
 فضٌلة اإلحسان، لموله:} َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{. -ٕ

 
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على سٌدنا 

 دمحم وآله وصحبه وسلم.
----------------------------------------------- 

                                                             
و"داود"، هو داود بن إٌشا ، و"سلٌمان" هو ابنه: سلٌمان بن . لال أبو جعفر:"1ٓ٘-2ٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)

بن داود، و"أٌوب"، هو أٌوب بن موص بن رزاح  بن عٌص بن إسحاق بن إبراهٌم ، و"ٌوسؾ"، هو ٌوسؾ بن 
عمران بن ٌصهر بن لاهث بن الوي بن ٌعموب، ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم ، و"موسى"، هو موسى بن 

 [.1ٓ٘/ٔٔو"هارون"، أخو موسى". ]تفسٌر الطبري:
 .51ٕ-52ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)



ٖٗٔ 
 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا عشر الرابع الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  عشر الثالث الجزءانتهى 
 .«االنعام»( من سورة 4ٗ)

 

 


